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Betreft: Verzoekschrift 0646/2011, ingediend door K.K. (Griekse nationaliteit), over de 
verontreiniging door een stortplaats in Fyli, in de buurt van Athene

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de ernstige verontreiniging waaraan de bewoners van Aspropirgos, een 
voorstad van Athene, worden blootgesteld door de aanwezigheid van een enorme stortplaats in 
het nabijgelegen Fyli. Indiener wijst erop dat de plaatselijke autoriteiten niet ingrijpen, omdat zij 
rechtstreeks profiteren van de inkomsten die uit deze stortplaats voortvloeien. Indiener betwijfelt 
of het beheer van deze stortplaats in overeenstemming met de op dit terrein geldende 
rechtsinstrumenten van de EU inzake de afvoer van afval en afvalbehandeling is en hij verzoekt 
het Europees Parlement derhalve deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Indiener voert aan dat de milieuwetgeving van de EU geschonden is (met name Richtlijn 
99/31/EG1 betreffende het storten van afvalstoffen en Richtlijn 2008/98/EG2 betreffende 
afvalstoffen) door de problematische werking van de stortplaats van Fyli (gelegen in West-
Attica). Volgens de indiener zou deze stortplaats de bron zijn van zeer grote geurhinder.

Er dient te worden opgemerkt dat de indiener hieromtrent eveneens een klacht heeft ingediend 
bij de Commissie.

Er dient in de eerste plaats op te worden gewezen dat de Commissie in het verleden al een 
                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
2 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
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inbreukdossier (2007/4534) heeft geopend wegens de problematische werking van de stortplaats 
van Fyli (cel B, zonder cofinanciering) en het ontbreken van een vergunning. Cel B is 
ondertussen opgehouden te bestaan en momenteel is cel A operationeel (met cofinanciering, 
maar met een vertraagde inwerkingtreding wegens het instellen van beroepen bij de Griekse 
rechterlijke instanties) Omdat de vergunning van de stortplaats werd afgeleverd op 29 september 
2010 (op basis van een nieuwe inspectie door de bevoegde instanties die de werking van de 
stortplaats in overeenstemming achtten met de milieuwetgeving van de EU) besloot de 
Commissie om op 16 juni 2011 de inbreukzaak te seponeren.

Op basis van de klacht die de aanklager/indiener op 1 juni 2011 bij de Commissie had ingediend, 
besloot de Commissie inlichtingen in te winnen bij de Griekse instanties om na te gaan of de 
bovenvermelde stortplaats voldoet aan de voorschriften van de milieuwetgeving van de EU, met 
name aan de voorschriften voor gasbeheersing en de beperking van overlast en gevaar die het 
gevolg kunnen zijn van de stortplaats.

De aanklager is op de hoogte gebracht van de evolutie van zijn klacht. Er werd hem ook 
gevraagd om elk ander bewijselement naar voren te brengen dat hij eventueel in zijn bezit zou 
hebben om een inbreuk op de milieuwetgeving van de EU te kunnen vaststellen (met name 
gegevens waarmee de geurhinder zou kunnen worden vastgesteld).

De Commissie zal nagaan of de voorschriften vermeld in de Richtlijnen 1999/31/EG en 
2008/98/EG wel degelijk zijn nageleefd, en meer bepaald: a) of er passende maatregelen zijn 
getroffen om de ophoping en de verplaatsing van stortplaatsgas te beheersen; b) of het 
stortplaatsgas wordt opgevangen, behandeld en gebruikt en of, wanneer het niet voor 
energieproductie kan worden gebruikt, het wordt verbrand; c) of de opvang, de behandeling en 
het gebruik van stortplaatsgas gebeurt op dusdanige wijze dat schade aan of verslechtering van 
het milieu, alsmede het risico voor de gezondheid van de mens zoveel mogelijk worden beperkt;
d) of er maatregelen worden genomen om de overlast en het gevaar door de emissie van stank 
van de stortplaats te beperken en of de stortplaats zo is ingericht dat geen afval van de site op de 
openbare weg en in de omgeving terecht kan komen; en e) of de gegevens vermeld in punt 3 van 
de Richtlijn 1999/31/EG en met betrekking tot de emissies (maandelijks) worden verzameld.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 mei 2012

Uit het antwoord van de Griekse autoriteiten blijkt dat de verplichtingen vermeld in Richtlijnen 
1999/31/EG en 2008/98/EG (meer bepaald de verplichtingen met betrekking tot de opvang, de 
behandeling en het gebruik van gas, alsook tot de beperking van overlast en gevaar ten gevolge 
van de emissie van stank van de stortplaats) goed zijn nageleefd. Er blijkt namelijk niet enkel uit 
de antwoorden van de Griekse autoriteiten, maar ook uit het laatste evaluatieverslag van 7 
december 2011 dat:

- de verschillende op de stortplaats uitgevoerde controles en genomen monsters niet aantonen dat 
de gasconcentraties of de stankoverlast de toegestane normen overschrijden;

- aan de hand van de controle- en toezichtprocedure tijdens de exploitatiefase van de stortplaats 
(en overeenkomstig de voorschriften van bijlage III van Richtlijn 1999/31/EG) door de bevoegde 
autoriteiten geen enkele significante invloed op het milieu werd aangetoond. 

- de stortplaatsbeheerder de bevoegde autoriteiten regelmatig op de hoogte brengt van de 
resultaten van de controle- en toezichtprocedure van de stortplaats. Deze resultaten tonen aan dat 
de milieunormen van de stortplaats momenteel worden gerespecteerd.
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- alle nodige maatregelen met betrekking tot de opvang en de behandeling van gas op de 
stortplaats werden genomen. Het gas wordt namelijk opgevangen en getransporteerd naar een 
locatie waar het wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Als het gas niet voor de 
opwekking van elektriciteit kan worden gebruikt, wordt het verbrand (in overeenstemming met 
de verplichtingen als bedoeld in bijlage I, punt 4, lid 1, en punt 4, lid 2, van Richtlijn 
1999/31/EG); 

- de nodige maatregelen zijn genomen voor de opvang, de behandeling en het gebruik van het 
gas van de stortplaats, waardoor schade aan of verslechtering van het milieu, alsook het risico 
voor de gezondheid van de mens zoveel mogelijk worden beperkt (in overeenstemming met de 
verplichtingen als bedoeld in bijlage I, punt 4, lid 3, van Richtlijn 1999/31/EG);

- alle nodige maatregelen zijn genomen om te vermijden dat er afval van de stortplaats op de
openbare weg of in de naburige zones terechtkomt. Dit werd bevestigd aan de hand van diverse 
inspecties die ter plekke zijn uitgevoerd (in overeenstemming met de verplichtingen als bedoeld 
in bijlage I, punt 5 van Richtlijn 1999/31/EG).

Conclusie

Uit antwoorden van de Griekse autoriteiten blijkt dat de stortplaats van Fyli functioneert in 
overeenstemming met de vereisten van de EU-milieuwetgeving en meer bepaald met Richtlijnen 
2008/98/EG betreffende afvalstoffen en 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen. 


