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Subiect: Petiția nr. 1710/2013 adresată de Kyriakos Gkikas, de cetățenie greacă, privind 
groapa de gunoi din Fyli și impactul său asupra mediului și sănătății rezidenților 
locali

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că groapa de gunoi din Fyli, care este operațională de 53 de ani, 
cauzează probleme extrem de grave de sănătate în rândul rezidenților locali de toate vârstele 
(inclusiv boli de piele și cancer) și, prin urmare, probleme sociale, domestice și financiare. 
Dorește să știe dacă autoritățile grecești au luat măsuri de protecție a sănătății populației 
afectate, de închidere a acestui sit, de împiedicare a deschiderii unor noi situri ilegale de 
depozitare a deșeurilor și de reabilitare a zonei din punct de vedere ecologic și arheologic. Își 
exprimă preocuparea cu privire la lipsa de monitorizare toxicologică și epidemiologică și la 
neimplementarea celor mai bune practici globale de gestionare a deșeurilor. Dorește totodată 
să știe dacă UE continuă să finanțeze astfel de situri masive de depozitare a deșeurilor mixte, 
solicitând închiderea imediată și definitivă a sitului în cauză, precum și măsuri preventive, 
redeschiderea dialogului cu asociațiile locale, măsuri de reciclare și compostare a deșeurilor 
din partea autorităților care acționează în interes public și sub monitorizare atentă și continuă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 octombrie 2014

Comisia cunoaște provocările cu care se confruntă Grecia în ceea ce privește sectorul 
deșeurilor. La 21 februarie 2013, Comisia a decis să trimită cauza acestei țări înapoi la Curtea 
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de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu a pus în aplicare o hotărâre anterioară cu privire la 
un depozit ilegal de deșeuri. În 2005, Curtea a hotărât că Grecia nu a adoptat suficiente măsuri 
pentru a închide și a reabilita toate depozitele ilegale de deșeuri care funcționează pe teritoriul 
țării și, întrucât la nouă ani de la respectiva hotărâre nu au fost înregistrate progrese 
satisfăcătoare, Comisia a solicitat Curții să aplice Greciei sancțiuni financiare. La 
4 septembrie 2014 avocatul general și-a publicat opinia cu privire la cauză și, de asemenea, a 
solicitat Curții să aplice Greciei sancțiuni financiare.

Cauza de mai sus se referă la funcționarea unor situri de depozitare neautorizată și 
necontrolată a deșeurilor și a unor instalații nelicențiate de depozitare a deșeurilor (precum 
cea din Fyli) despre care se presupune că funcționează fără respectarea condițiilor de mediu 
(„Περιβαλλοντικοί Οροι” în greacă), incluse în autorizația lor.

Uniunea Europeană a adoptat, în domeniul mediului, un număr semnificativ de directive care 
conțin cerințe minime. Ar trebui totuși remarcat faptul că Comisia Europeană nu are 
competența de a realiza inspecții la fața locului în statele membre pentru a investiga 
respectarea directivelor UE în domeniul mediului. Statele membre au obligația de a transpune 
directivele UE în domeniul mediului în legislația națională și, prin urmare, aceasta din urmă 
este cea care se aplică în unele situații concrete; ulterior, autoritățile naționale relevante au 
sarcina de a aplica în mod adecvat prevederile naționale de transpunere a legislației UE în 
domeniul deșeurilor. În plus, statele membre au datoria de a stabili căile de atac necesare 
pentru a se asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul 
Uniunii1.

Comisia furnizează autorităților elene asistență tehnică pentru a le sprijini în respectarea în 
totalitate a legislației UE în domeniul deșeurilor și monitorizează îndeaproape nu numai 
situația deșeurilor din Grecia în general, dar și funcționarea celui mai mare depozit de deșeuri 
din țară, Fyli. În acest sens, un nou dosar EU Pilot a fost deschis recent. Obiectivul acestui 
dosar este, printre altele, monitorizarea progreselor înregistrate de autoritățile competente în 
ceea ce privește punerea în aplicare a diferitelor recomandări impuse de inspectori.

Ar trebui subliniat faptul că serviciile naționale competente desfășoară cu regularitate 
inspecții la fața locului la depozitul de deșeuri Fyli pentru a se monitoriza respectarea 
legislației europene și naționale în domeniul deșeurilor și sunt impuse recomandări/sancțiuni 
operatorului depozitului de deșeuri.

În trecut, a fost posibilă finanțarea din fonduri UE a oricărui tip de instalație de tratare a 
deșeurilor, inclusiv depozite de deșeuri, cu condiția ca acestea să respecte legislația UE 
relevantă. Serviciile Comisiei Europene au primit documentele finale din partea autorităților 
elene responsabile cu proiectul finanțat din Fondul de coeziune pentru perioada 2000-2006, 
„Construcția celui de-al doilea depozit de deșeuri din Attica de Vest la Fyli”. Având în vedere 
toate aceste documente, serviciile Comisiei au stabilit că proiectul respectă cerințele necesare 
pentru a primi plata finală. Astfel, proiectul este plătit și închis.

Această abordare a fost justificată de nevoia de a se evita depozitarea necontrolată a 
deșeurilor. În noua perioadă de finanțare (2014-2020), finanțarea depozitelor de deșeuri nu va 
mai fi posibilă (cu excepția insulelor), exceptând cazul în care acestea fac parte dintr-o 
instalație integrată de deșeuri. În plus, autoritățile elene vor trebui să pregătească un plan 

                                               
1 Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.
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credibil de acțiune pentru a respecta obiectivele de reciclare și evacuare a deșeurilor, ca o 
condiție necesară pentru a primi finanțare din fondurile europene de coeziune.

Concluzii

Comisia va continua să monitorizeze situația din Fyli, precum și măsurile adoptate de 
autoritățile elene, nu doar pentru a se garanta o funcționare adecvată a depozitului de deșeuri, 
dar și pentru a se stabili o rețea adecvată de instalații integrate de deșeuri, odată ce depozitul 
de deșeuri din Fyli ajunge la capacitatea sa maximă. Comisia va utiliza toate mijloacele 
disponibile în acest scop, inclusiv instrumente financiare și va face schimb de expertiză 
tehnică cu Grecia.


