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Ref.: Petiția nr. 0646/2011, adresată de K. K., de cetățenie elenă, privind poluarea care 
provine de la un depozit de deșeuri din Fili, în apropiere de Atena

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la poluarea gravă la care sunt supuși locuitorii din suburbia 
Aspropirgos, din Atena, din cauza unui depozit mare de deșeuri din apropierea localității Fili. 
Petiționarul subliniază că autoritățile locale nu intervin, deoarece au beneficii directe din 
câștigurile asociate cu depozitul de deșeuri. Petiționarul se întreabă dacă gestionarea acestui 
depozit de deșeuri respectă legislația aplicabilă în domeniu privind eliminarea și gestionarea 
deșeurilor și, prin urmare, solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul reclamă încălcarea legislației UE în materie de mediu (în special 
Directiva 99/31/CE privind depozitele de deșeuri1 și Directiva 2008/98/CE privind deșeurile2) 
din cauza funcționării problematice a depozitului de deșeuri din Fili (localitate situată în 
regiunea Atticii de Vest). Depozitul de deșeuri menționat ar fi, conform petiționarului, sursa 
unor mirosuri neplăcute. 

Trebuie menționat faptul că petiționarul a adresat și Comisiei o plângere cu privire la același 

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
2 JO L 312, 22.11.2008, p. 3-30.
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subiect.
Trebuie remarcat faptul că, pentru început, Comisia a deschis un dosar (2007/4534) de 
încălcare a dreptului UE cu privire la modul funcționarea problematică a depozitului de 
deșeuri din Fili (celula B, fără cofinanțare) și la absența autorizației de funcționare. Celula B a 
încetat între timp să funcționeze, iar celula A (cofinanțată, dar pentru care s-a întârziat 
demararea din cauza recursului înaintat pe lângă instanțele elene) este acum operațională. 
Întrucât autorizația de funcționare a depozitului de deșeuri a fost eliberată la 
29 septembrie 2010 (pe baza unei inspecții a autorităților competente care au certificat 
funcționarea depozitului ca fiind conformă cu legislația de mediu a UE), Comisia a hotărât să 
închidă dosarul la 16 iunie 2011.

Pe baza plângerii pe care reclamantul/petiționarul a adresat-o Comisiei la 1 iunie 2011, 
Comisia a hotărât să solicite autorităților elene să verifice dacă depozitul menționat mai sus 
respectă obligațiile impuse de legislația de mediu a UE, în special obligațiile referitoare la 
controlul gazelor și la reducerea efectelor neplăcute și a pericolelor care pot rezulta în urma 
funcționării depozitului.
Reclamantul a fost informat cu privire la evoluția plângerii sale. De asemenea, i s-a cerut să 
comunice orice alte probe pe care le-ar putea deține, pentru a demonstra încălcarea legislației 
de mediu a UE (în special informații care permit stabilirea existenței unui miros neplăcut).

Comisia va verifica dacă obligațiile prevăzute de Directivele 99/31/CE și 2008/98/CE sunt 
respectate cu strictețe, și anume: (a) dacă se iau măsurile necesare pentru a limita acumularea 
și migrarea gazelor generate de depozitul de deșeuri; (b) dacă gazele generate de depozitul de 
deșeuri sunt captate, tratate și utilizate și, în cazul în care nu pot fi utilizate pentru producerea 
de energie, dacă sunt arse în torțe; (c) dacă operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor 
generate de depozitule de deșeuri sunt efectuate astfel încât să minimizeze efectele negative 
sau deteriorarea mediului și riscurile pentru sănătatea umană; (d) dacă se iau măsurile 
necesare în vederea reducerii efectelor neplăcute și a pericolelor cauzate de emisia de mirosuri 
din depozitul de deșeuri și dacă depozitul de deșeuri este amenajat în așa fel încât reziduurile 
provenite să nu se poată răspândi pe drumurile publice și în zonele înconjurătoare; și (e) dacă 
se colectează (lunar) informațiile menționate la punctul 3 din Directiva 99/31/CE, referitoare 
la depozitarea deșeurilor.

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

Pe baza răspunsului primit din partea autorităților elene, obligațiile prevăzute de 
Directivele 99/31/CE și 2008/98/CE (și în special în cele privind operațiile de colectare, 
tratare și utilizare a gazelor, precum și reducerea efectelor neplăcute și a pericolelor cauzate 
de emisia de mirosuri din depozitul de deșeuri) par să fie respectate întocmai. Astfel, nu 
numai din răspunsurile primite din partea autorităților elene, ci și din ultimul raport de 
evaluare elaborat la 7 decembrie 2011, rezultă că:
- diferitele verificări și prelevări efectuate la depozitul de deșeuri nu demonstrează existența 
unor concentrații de gaze sau existența unor mirosuri care să depășească pragurile autorizate;
- în cadrul procedurii de control și supraveghere din etapa de exploatare a depozitului de 
deșeuri (și în conformitate cu prevederile anexei III la Directiva 99/31/CE), autoritățile 
competente nu au identificat niciun impact semnificativ asupra mediului;

- operatorul depozitului de deșeuri informează în mod regulat autoritățile competente cu 
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privire la rezultatele obținute în timpul procedurii de control și supraveghere a depozitului de 
deșeuri. Rezultatele respective demonstrează că pentru moment se respectă cu strictețe 
termenii referitori la mediu;
- s-au luat toate măsurile necesare în ceea ce privește colectarea și tratarea gazelor generate de 
depozitele de deșeuri. Astfel, gazele sunt captate și transportate într-o locație în care vor fi 
utilizate pentru producerea de electricitate. În cazul în care gazul nu poate fi utilizat pentru 
producerea de electricitate, el este ars în torțe (în conformitate cu obligațiile impuse de 
punctele 4 și 4.2 din anexa I la Directiva 99/31/CE); 

- s-au luat măsurile necesare pentru ca activitățile de colectare, tratare și utilizare a gazelor 
provenite din depozitul de deșeuri să fie realizate astfel încât să minimizeze efectele negative 
sau deteriorarea mediului și riscurile pentru sănătatea umană (în conformitate cu prevederile 
punctului 4.3 din anexa I la Directiva 99/31/CE);

- s-au luat toate măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea reziduurilor rezultate pe 
drumurile publice și în zonele înconjurătoare. Diferitele inspecții efectuate la fața locului au 
confirmat acest lucru (în conformitate cu prevederile punctului 5 din anexa I la 
Directiva 99/31/CE).

Concluzie

Răspunsul autorităților elene demonstrează faptul că depozitul de deșeuri din Fili funcționează 
în conformitate cu legislația de mediu a Uniunii Europene și, mai exact, cu 
Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și cu Directiva 99/31/CE privind depozitele de 
deșeuri.


