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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1144/2009, adresată de U.K.P., de cetățenie germană, privind situația 
deșeurilor din orașul Gytheio (din sudul Peloponezului) și nerespectarea de către 
autoritățile locale a legislației europene privind tratarea deșeurilor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la situația catastrofală a deșeurilor din orașul grecesc Gytheio, unde 
autoritățile nu sunt capabile să elaboreze planuri eficiente de gestionare a deșeurilor. Astfel, 
fără a fi sortate în prealabil, deșeurile comunale sunt depuse în mod aleatoriu în diverse 
amplasamente din mediul rural, ceea ce nu doar că duce la o poluare gravă, dar și pune în 
pericol sănătatea populației locale și a turiștilor. Având în vedere dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de 
deșeuri, ale Directivei 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
deșeurile și ale Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
deșeurile, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină imediat în această situație 
deficitară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Prin Hotărârea din 6 octombrie 2005 (C-502/03), CJUE a stabilit că Grecia nu și-a respectat 
obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442/CEE1 privind 
deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE. Hotărârea se referă la toate 
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depozitele de deșeuri ilegale sau necontrolate operaționale în Grecia și, prin urmare, inclusiv 
cele din Gytheio. Trebuie menționat că autoritățile elene au recunoscut în fața CJUE existența 
a cel puțin 1 125 de depozite de deșeuri ilegale sau necontrolate în Grecia. 

Pentru a face față acestei probleme, autoritățile elene au pus la punct planuri regionale de 
gestionare a deșeurilor, având drept obiectiv închiderea depozitelor ilegale sau necontrolate de 
deșeuri până la sfârșitul anului 2008 și înlocuirea acestora cu instalații de gestionare adecvate, 
în special cu depozite de deșeuri. 

Republica Elenă nu s-a conformat pe deplin hotărârii CJUE, și nu a închis toate depozite de 
deșeuri ilegale din Grecia, astfel încât, la 15 aprilie 2009, Comisia a decis să îi adreseze o 
scrisoare de punere în întârziere (în temeiul articolului 228). 

În ceea ce privește amenajarea unor noi depozite de deșeuri în conformitate cu planurile 
regionale de gestionare a deșeurilor, acestea trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului 
asupra mediului în temeiul dispozițiilor Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Totuși, directiva nu oferă Comisiei 
posibilitatea de a interveni în ceea ce privește oportunitatea sau localizarea proiectului sau 
pentru a verifica substanța studiului de impact și a termenilor de mediu aprobați (cu excepția 
cazurilor în care statul membru comite o eroare vădită de apreciere). Toate acestea țin de 
competența autorităților statelor membre. 
Comisia va continua să monitorizeze respectarea normelor de drept comunitar, pentru ca 
autoritățile elene să închidă toate depozitele de deșeuri ilegale din Grecia și să se conformeze 
hotărârii pronunțate de CJUE, precum și pentru ca noile depozite de deșeuri amenajate în 
conformitate cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor să respecte dispozițiile 
legislației comunitare în materie de mediu.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Deși s-au realizat progrese de la pronunțarea hotărârii Curții, numeroase depozite ilegale de 
deșeuri funcționează încă. Din acest motiv, Comisia a decis să adreseze autorităților elene, la 
29 octombrie 2010, încă o scrisoare de punere în întârziere (articolul 260 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, fostul articol 228).

5. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Așa cum se menționează și în răspunsul său precedent, Republica Elenă nu s-a conformat pe 
deplin hotărârii Curții și nu a închis toate depozite de deșeuri ilegale din Grecia, astfel încât, 
la 29 octombrie 2010, Comisia a decis să îi adreseze o scrisoare de punere în întârziere 
suplimentară (în temeiul articolului 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).  

Ca răspuns la această scrisoare, autoritățile elene au depus un plan de acțiune detaliat vizând 
închiderea tuturor depozitelor de deșeuri ilegale până la finele lunii iunie 2011, precum și 
reabilitarea acestora până la sfârșitul lunii iunie 2012. 
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Din ultimul raport privind progresele înregistrate transmis de Republica Elenă la 25 iulie 2011 
(și care acoperea perioada până la 30 iunie 2011), se pare că obiectivul privind închiderea 
depozitelor nu a fost atins și că, prin urmare, continuă să funcționeze mai multe depozite de 
deșeuri neconforme. 

Detaliile ultimului raport privind progresele înregistrate sunt în curs de evaluare de către 
serviciile Comisiei. Decizia privind cursul care se va da procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar va fi adoptată în curând.

6. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

Analiza răspunsului transmis de autoritățile elene în luna iunie 2011 confirmă faptul că, în 
pofida unei reduceri a numărului total de depozite ilegale de deșeuri încă operaționale, 
obiectivul închiderii tuturor depozitelor ilegale de deșeuri înainte de această lună nu a fost 
atins. 

La 14 septembrie 2011, serviciile Comisiei s-au reunit cu autoritățile elene pentru a se 
informa cu privire la cauza acestui eșec și pentru a identifica posibile soluții. Trebuie remarcat 
că, având în vedere contextul economic și financiar de interes special, Comisia estimează că 
inițierea imediată a procedurii de încălcare a dreptului nu ar fi neapărat cea mai bună soluție 
pentru a obține o aliniere deplină cu hotărârea Curții (C-502/03). Comisia consideră că cea 
mai bună abordare ar fi de a ajuta Grecia să își consolideze capacitatea de absorbție a 
fondurilor comunitare disponibile pentru a dezvolta infrastructurile necesare unei gestiuni 
adecvate a deșeurilor în Grecia, precum și pentru a putea astfel să închidă și să reabiliteze 
toate depozitele ilegale de deșeuri care au rămas operaționale. Înființarea recentă a Grupului 
operativ privind Grecia face parte, de altfel, din aceste măsuri. 

Totuși, în pofida accentului efectiv pus pe absorbția de fonduri, Comisia nu va ezita să 
sesizeze din nou Curtea și să propună sancțiuni financiare împotriva Greciei, în cazul în care 
se dovedește că abordarea susținută în prezent nu dă rezultate. 


