
CM\1039645DA.doc PE541.580v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget for Andragender

31.10.2014

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1710/2013 af Kyriakos Gkikas, græsk statsborger, om Fyli-
deponeringsanlægget og dets påvirkning af miljøet og lokale beboeres 
helbred

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at Fyli-deponeringsanlægget, som allerede har været i drift i 53 år, 
forårsager ekstremt alvorlige sundhedsproblemer blandt lokale beboere i alle aldersgrupper 
(herunder hudsygdomme og cancer) og følgelig sociale, familiemæssige og finansielle 
problemer. Han ønsker at vide, hvorvidt de græske myndigheder har truffet foranstaltninger til 
at beskytte sundheden hos de berørte, lukke deponeringsanlægget, forhindre åbningen af et 
nyt ulovligt deponeringsanlæg og rehabilitere området i miljømæssig og arkæologisk 
henseende. Han giver udtryk for bekymring over manglen på toksikologisk og epidemiologisk 
overvågning og undladelsen af at gennemføre globale bedste praksisser for affaldshåndtering. 
Han ønsker også at vide, hvorfor EU fortsat finansierer sådanne store blandede lossepladser, 
og opfordrer til omgående og endelig lukning af det omtalte deponeringsanlæg, til 
forebyggelse, rehabilitering, græsrodsdialog og genbrug og kompostering af affald fra 
myndighedernes side i offentlighedens interesse og under streng og fortsat overvågning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. oktober 2014

Kommissionen er opmærksom på de udfordringer, som Grækenland står over for, hvad angår 
affaldssektoren. Den 21. februar 2013 besluttede den at henvise landet til Domstolen på ny for 
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ikke at gennemføre en tidligere afgørelse om ulovlige deponeringsanlæg. I 2005 fastslog 
Domstolen, at Grækenland ikke tog tilstrækkelige foranstaltninger til at lukke og rehabilitere 
alle de ulovlige deponeringsanlæg, der opererer i hele landet, og da der ikke var gjort 
tilfredsstillende fremskridt i mere end 9 år efter afgørelsen, anmodede Kommissionen 
Domstolen om at pålægge Grækenland finansielle sanktioner. Den 4. september 2014
offentliggjorde generaladvokaten sin udtalelse om sagen og anmodede også Domstolen om at 
pålægge Grækenland økonomiske sanktioner.

Ovennævnte sag vedrører driften af anlæg til licensfri og ukontrolleret bortskaffelse af affald 
og ikke affaldsanlæg med licens (som den i Fyli), som anses for at være i drift uden 
overholdelse af de miljømæssige betingelser ("Περιβαλλοντικοί Οροι" på græsk), der indgår i 
deres tilladelse.

På miljøområdet har Den Europæiske Union vedtaget en lang række direktiver, som 
indeholder minimumskrav. Dog skal det bemærkes, at Kommissionen ikke har kompetence til 
at foretage inspektioner på stedet i medlemsstaterne for at undersøge overholdelsen af EU-
direktiver på miljøområdet. Medlemsstaterne har pligt til at gennemføre EU-direktiverne på 
miljøområdet i national lovgivning, og det er derfor den nationale lovgivning, der gælder i de 
konkrete situationer. Derefter er det de relevante nationale myndigheders ansvar at håndhæve 
de nationale bestemmelser, der gennemfører EU's affaldslovgivning, tilstrækkeligt. Desuden 
har medlemsstaterne pligt til at stille de nødvendige midler til rådighed for at sikre en effektiv 
retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten1. 

Kommissionen yder teknisk bistand til de græske myndigheder for at hjælpe dem til fuldt ud 
at overholde EU's affaldslovgivning og følger nøje ikke kun den generelle affaldssituation i 
Grækenland, men også driften af Fyli, som er landets største deponeringsanlæg. Til dette 
formål er der for nylig blevet åbnet en ny EU Pilot-sag. Formålet med denne sag er bl.a. at 
overvåge de kompetente myndigheders fremskridt i gennemførelsen af de forskellige 
henstillinger fra inspektørerne.

Det skal understreges, at kompetente nationale tjenester jævnligt gennemfører inspektioner på 
Fyli-deponeringsanlægget med henblik på at overvåge overholdelsen af EU's og den nationale 
affaldslovgivning og henstillinger/sanktioner, der er pålagt operatøren af 
deponeringsanlægget.

Tidligere var det muligt at finansiere  enhver type affaldsbehandlingsanlæg, herunder 
deponeringsanlæg, ved hjælp af EU-midler på betingelse af, at de var i overensstemmelse med 
den relevante EU-lovgivning. Kommissionen har modtaget afslutningsdokumenterne fra de 
græske myndigheder i Samhørighedsfondsprojektet 2000-2006 om byggeriet af det vestlige 
Attikas andet deponeringsanlæg i Fyli. På baggrund af alle disse dokumenter konstaterede 
Kommissionens tjenestegrene, at projektet opfyldte de nødvendige krav for at kunne modtage 
den endelige betaling. Således er projektet betalt og lukket.

Denne fremgangsmåde er begrundet i nødvendigheden af at undgå ukontrolleret dumping af 
affald. I den nye finansieringsperiode (2014-2020) vil finansiering af lossepladser ikke 
længere være mulig (undtagen på øer), medmindre de er en del af et integreret affaldsanlæg. 
Desuden vil de græske myndigheder skulle udarbejde en troværdig handlingsplan for at 

                                               
1 Artikel 19, stk. 1, afsnit 2, i TEU.
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opfylde målene for omdirigering og genanvendelse af deponering som en nødvendig 
betingelse for at modtage finansiering fra EU's samhørighedsfonde.

Konklusioner

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen i Fyli og de foranstaltninger, som de græske 
myndigheder har truffet, ikke blot for at sikre en tilstrækkelig drift af deponeringsanlægget, 
men også for at etablere et passende netværk af integrerede affaldsanlæg, når 
deponeringsanlægget i Fyli når sin maksimale kapacitet. Kommissionen vil bruge alle 
tilgængelige midler til dette formål, herunder finansielle instrumenter, og dele teknisk 
ekspertise med Grækenland.


