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Betreft: Verzoekschrift nr. 1710/2013, ingediend door Kyriakos Gkikas (Griekse 
nationaliteit), over de vuilnisbelt van Fyli en de impact hiervan op het milieu 
en de gezondheid van de plaatselijke bewoners

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat de vuilnisbelt van Fyli, die al 53 jaar wordt gebruikt, bijzonder ernstige 
gezondheidsproblemen veroorzaakt bij plaatselijke bewoners van alle leeftijden (inclusief 
huidziekten en kanker) en als gevolg hiervan sociale, familiale en financiële problemen. Hij 
wil weten of de Griekse autoriteiten maatregelen hebben genomen om de gezondheid van de 
getroffenen te beschermen, de vuilnisbelt te laten sluiten, de opening van een nieuwe illegale 
afvalstortplaats te voorkomen en het gebied in ecologisch en archeologisch opzicht te 
herstellen. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan toxicologische en 
epidemiologische controle en over het feit dat de mondiale beste praktijken inzake 
afvalbeheer niet worden toegepast. Hij wil ook weten waarom de EU deze massale 
stortplaatsen voor gemengd afval blijft financieren en vraagt de onmiddellijke en definitieve 
sluiting van de vuilnisbelt in kwestie, alsmede preventie, rehabilitatie, een dialoog op 
basisniveau en recycling en compostering van het afval door autoriteiten die optreden in het 
openbaar belang en onder nauwgezette en permanente controle.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 oktober 2014

De Commissie is op de hoogte van de problemen in de afvalsector waar Griekenland mee 
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kampt. Op 21 februari 2013 besloot de Commissie het land te verwijzen naar het Europees 
Hof van Justitie vanwege het niet-implementeren van een eerdere beslissing met betrekking 
tot illegale afvalstortplaatsen. In 2005 oordeelde het Hof dat Griekenland onvoldoende 
maatregelen had genomen om alle illegale afvalstortplaatsen in het land te sluiten en te 
herstellen. Aangezien er negen jaar na die uitspraak nog niet voldoende vorderingen zijn 
gemaakt, heeft de Commissie het Hof verzocht financiële sancties te treffen tegen 
Griekenland. Op 4 september 2014 heeft de advocaat-generaal haar conclusie met betrekking 
tot de zaak openbaar gemaakt en het Hof verzocht financiële sancties te treffen tegen 
Griekenland.

Bovengenoemde zaak betreft de exploitatie van niet-toegestane en ongecontroleerde 
afvalstortplaatsen en niet die van toegestane afvalvoorzieningen (zoals die in Fyli) die geen 
rekening zouden houden met de milieuvoorwaarden (in het Grieks "Περιβαλλοντικοί Οροι") 
die in hun vergunning gesteld zijn.

De Europese Unie heeft op milieugebied een aantal belangrijke richtlijnen aangenomen 
waarin minimumeisen worden bepaald. Er dient echter opgemerkt te worden dat de Europese 
Commissie niet bevoegd is inspecties uit te voeren in de lidstaten om te onderzoeken of EU-
richtlijnen op milieugebied worden nageleefd. Lidstaten zijn verplicht om EU-richtlijnen op 
milieugebied om te zetten naar nationale wetgeving en derhalve is de nationale wetgeving van 
toepassing op concrete situaties; daarna hebben de desbetreffende nationale autoriteiten de 
verantwoordelijkheid toe te zien op de naleving van de nationale voorschriften waarmee de 
EU-richtlijnen worden omgezet. Bovendien zijn lidstaten verplicht te voorzien in de nodige 
middelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Europese Unie 
vallende gebieden te garanderen1.

De Commissie levert technische bijstand aan de Griekse autoriteiten om hen te helpen 
volledig te voldoen aan de Europese afvalwetgeving en houdt niet alleen de algehele 
afvalsituatie in Griekenland nauwkeurig in de gaten, maar ook het functioneren van Fyli, de 
grootste stortplaats van het land. Onlangs is daartoe een nieuw EU-pilotdossier gestart. Het 
doel van dit dossier is onder andere de door de bevoegde autoriteiten geboekte vooruitgang op 
te volgen bij de toepassing van de verschillende door de inspecteurs opgelegde aanbevelingen.

Er dient benadrukt te worden dat er bij de stortplaats van Fyli regelmatig inspecties worden 
verricht door bevoegde nationale diensten teneinde de naleving van de Europese en de 
nationale afvalwetgeving te controleren en dat er aanbevelingen worden gedaan of sancties 
worden opgelegd tegen de exploitant.

Vroeger was het mogelijk om elk type afvalverwerkingsinstallatie, met inbegrip van 
stortplaatsen, met EU-middelen te financieren, op voorwaarde dat deze in overeenstemming 
was met de betreffende EU-wetgeving. De diensten van de Europese Commissie hebben van 
de Griekse autoriteiten de afsluitingsdocumenten ontvangen voor het Cohesiefondsproject 
(2000-2006) "Aanleg van de tweede afvalstortplaats van West-Attica in Fyli". Op basis van 
deze documenten stelden de diensten van de Commissie vast dat het project aan de nodige 
eisen voldaan had om de laatste betaling te ontvangen. Ondertussen is het project betaald en 
beëindigd.

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 19, lid 1, tweede alinea.
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Een dergelijke aanpak was gerechtvaardigd om ongecontroleerd dumpen van afval te 
voorkomen. In de nieuwe begrotingsperiode (2014-2020) kunnen stortplaatsen niet langer 
gefinancierd worden (behalve op eilanden), tenzij ze deel uitmaken van een geïntegreerde 
afvalvoorziening. Bovendien moeten de Griekse autoriteiten met een geloofwaardig actieplan 
komen om de doelstellingen met betrekking tot recycling en het verminderen van stortafval te 
halen die nodig zijn om financiering via het EU-Cohesiefonds te ontvangen.

Conclusies

De Commissie zal toezien op de situatie in Fyli en op de maatregelen die de Griekse 
autoriteiten nemen zowel om het correct functioneren van de stortplaats te garanderen, als om 
een goed netwerk van geïntegreerde afvalvoorzieningen te creëren zodra de stortplaats in Fyli 
de maximale capaciteit bereikt. De Commissie zal hiervoor alle mogelijke middelen inzetten, 
met inbegrip van financiële instrumenten, en zal technische expertise met Griekenland delen.


