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Om: Andragende 0646/2011 af K.K., græsk statsborger, om forurening fra en 
losseplads i Fili i nærheden af Athen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den alvorlige forurening, som beboerne i Athen-forstaden 
Aspropirgos er udsat for, pga. af en enorm losseplads i den nærliggende lokalitet Fili. 
Andrageren påpeger, at de lokale myndigheder ikke griber ind, da de har direkte fordele af de 
med lossepladsen forbundne indtægter. Andrageren betvivler, at forvaltningen af denne 
losseplads sker i overensstemmelse med EU's på området gældende retsakter om bortskaffelse 
af affald og affaldshåndtering, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen 
op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011.

”Andrageren klager over, at EU's miljølovgivning er blevet overtrådt (særligt direktiv 
1999/31/EF1 om deponering af affald og direktiv 2008/98/EF2 om affald) på grund af dårlig 
forvaltning af lossepladsen i Fili (der ligger i det vestlige Attika). Ifølge andrageren er den 
pågældende lokalitet en kilde til større lugtgener. 

Det skal bemærkes, at andrageren har rettet en lignende klage til Kommissionen. 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30.
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Det skal indledningsvist bemærkes, at Kommissionen allerede tidligere har indledt 
overtrædelsesprocedure (2007/4534) som følge af problemer med driften af lossepladsen i Fili 
(kontor B, ikke medfinansieret) og manglende driftstilladelse. Kontor B er siden blevet lukket 
og kontor A (medfinansieret) er nu operationelt, selv om dens åbning blev forsinket af en 
retssag i Grækenland. Da der den 29. september 2010 blev udstedt driftstilladelse til 
lossepladsen (på grundlag af en yderligere inspektion af de kompetente myndigheder, som 
viste, at driften var i overensstemmelse med EU's miljølovgivning), besluttede Kommissionen 
den 16. juni 2011 at droppe overtrædelsesproceduren. 

I forlængelse af sin klage til Kommissionen af 1. juni 2011 har andrageren/sagsøger besluttet 
at forhøre sig hos de græske myndigheder for at finde ud af, om ovennævnte losseplads 
overholder EU's miljølovgivning, og herunder navnlig kravene vedrørende gaskontrol og 
nedbringelse af gener og risici forbundet med lossepladsen. 

Klageren er blevet orienteret om status for hans andragende. Han er også blevet bedt om at 
fremlægge andre beviser, han kan komme i besiddelse af, med henblik påvise en overtrædelse 
af EU's miljølovgivning (især data, der bekræfter lugtgener).

Kommissionen vil kontrollere, om kravene i direktiv 99/31/EF og 2008/98/EF er blevet 
korrekt opfyldt, og navnlig a) om de relevante foranstaltninger er truffet med henblik på at 
begrænse ophobning og spredning af gas fra lossepladsen; b) om lossepladsgasserne 
opsamles, behandles og udnyttes, og om de, hvis de ikke anvendes til energiproduktion, 
afbrændes; c) om opsamling, behandling og anvendelse af gas fra lossepladsen sker på en 
sådan måde, at miljøskader eller miljøforringelser og sundhedsfarer begrænses mest muligt; 
d) om der tages skridt til at mindske gener og farer forårsaget af lugtgener fra lossepladsen, og 
om pladsen forvaltes på en sådan måde, at skrald fra lossepladsen ikke kan sprede sig til 
offentlige veje og de omkringliggende områder; og e) hvorvidt de emissionsdata vedrørende 
affald, der er anført i bilag III, nr. 3, i direktiv 99/31/EF, er ved at blive indsamlet (på 
månedsbasis).”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

”Det ser på baggrund af svaret fra de græske myndigheder ud til, at de omhandlede 
forpligtelser i direktiv 99/31/EF og 2008/98/EF (nærmere bestemt forpligtelserne vedrørende 
opsamling, behandling og anvendelse af gas og mindskning af gener og farer forårsaget af 
lugtgener fra lossepladsen) er overholdt. Det fremgår nemlig ikke alene af svarene fra de 
græske myndigheder, men også af den seneste evalueringsrapport udarbejdet den 7. december 
2011, at:

- de forskellige kontroller og prøver taget fra lossepladen ikke viser, at der findes 
koncentrationer af gas eller lugtgener, der overskrider de tilladte grænseværdier

- de kompetente myndigheder ikke har påvist nogen negativ indvirkning på miljøet inden for 
rammerne af kontrol- og overvågningsproceduren under driften af lossepladsen (i 
overensstemmelse med kravene i bilag III i direktiv 99/31/EF)

- lossepladsens driftsleder regelmæssigt informerer de kompetente myndigheder om 
resultaterne fra kontrollen og overvågningen af anlægget. Resultaterne viser, at lossepladsens 
miljøvilkår i øjeblikket bliver overholdt
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- der er truffet alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til opsamling og behandling af 
gassen fra lossepladsen. Gassen bliver således opsamlet og transporteret til et anlæg, hvor den 
bliver brugt til elproduktion. Hvis gassen ikke kan bruges til elproduktion, bliver den afbrændt 
(i overensstemmelse med forpligtelserne i bilag I, punkt 4.1 og 4.2, i direktiv 99/31/EF)

- der er truffet de nødvendige foranstaltninger for, at opsamling, behandling og anvendelse 
af gas fra lossepladsen sker på en sådan måde, at miljøskader eller miljøforringelser og 
sundhedsfarer begrænses mest muligt (i overensstemmelse med forpligtelserne i bilag I, punkt 
4.3, i direktiv 99/31/EF)

- der er truffet alle nødvendige foranstaltninger for at undgå, at skrald fra lossepladsen kan 
sprede sig til offentlige veje og de omkringliggende områder. Dette er blevet bekræftet af de
forskellige inspektioner på stedet (i overensstemmelse med forpligtelserne i bilag I, punkt 5, i 
direktiv 99/31/EF).

Konklusion

Svarene fra de græske myndigheder viser, at lossepladsen i Fili fungerer i overensstemmelse 
med EU’s miljølovgivning, særlig direktiv 2008/98/EF om affald og direktiv 99/31/EF om 
deponeringsanlæg.”


