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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1710/2013, ingiven av Kyriakos Gkikas, grekisk 
medborgare, om deponin i Fyli och dess konsekvenser för miljön och 
lokalbefolkningens hälsa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att deponin i Fyli, som redan har varit i drift under 53 år, orsakar 
extremt allvarliga hälsoproblem bland lokalbefolkningen i alla åldrar (bland annat 
hudåkommor och cancer) och därmed sociala, privata och finansiella problem. Han vill veta 
om de grekiska myndigheterna har vidtagit några åtgärder för att skydda de drabbades hälsa, 
låta stänga deponin, förhindra öppnandet av en ny olaglig upplagsplats för avfall och återställa 
området miljömässigt och arkeologiskt. Han uttrycker oro över bristen på toxikologisk och 
epidemiologisk övervakning och underlåtenheten att genomföra global bästa praxis för 
avfallshantering. Han vill även veta varför EU fortsätter finansiera sådana omfattande upplag 
för blandat avfall. Han uppmanar till omedelbar och slutgiltig stängning av deponin i fråga 
och till att åtgärder för förebyggande, återställande, gräsrotsdialog samt återvinning och 
kompostering av avfall vidtas av myndigheter som agerar i allmänhetens intresse och under 
noggrann och kontinuerlig inspektion.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 juni 2014. Kommissionen har uppmanats att
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 31 oktober 2014

Kommissionen är medveten om de svårigheter som Grekland brottas med på avfallsområdet. 
Den 21 februari 2013 beslutade kommissionen att återigen väcka talan mot Grekland vid EU-
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domstolen för landets underlåtenhet att verkställa ett tidigare domstolsbeslut om olagliga 
deponier. År 2005 slog domstolen fast att Grekland inte vidtog tillräckliga åtgärder för att 
stänga och sanera alla olagliga deponier runt om i landet. Eftersom inga tillfredsställande 
framsteg hade gjorts mer än nio år efter detta domstolsbeslut begärde kommissionen att 
domstolen skulle bötfälla Grekland. Den 4 september 2014 offentliggjorde generaladvokaten 
sitt förslag till avgörande i detta mål och även hon uppmanade domstolen att bötfälla 
Grekland.

Ovannämnda mål handlar om deponier där avfall hanteras utan tillstånd och kontroll, samt om 
olagliga avfallsanläggningar (såsom den i Fyli) som inte anses respektera de miljökrav 
(Περιβαλλοντικοί Οροι på grekiska) som ställs i tillstånden.

EU har antagit ett betydande antal direktiv med minimikrav på miljöområdet. Det bör dock 
påpekas att kommissionen inte har behörighet att göra inspektioner på plats i medlemsstaterna 
för att undersöka efterlevnaden av EU:s direktiv på miljöområdet. Medlemsstaterna är 
skyldiga att införliva EU:s miljödirektiv i sin nationella rätt och i konkreta situationer är det 
därför den nationella lagstiftningen som är tillämplig. Det är därefter de behöriga nationella 
myndigheternas ansvar att på tillfredsställande sätt upprätthålla de nationella bestämmelser 
genom vilka EU:s avfallslagstiftning har införlivats. Medlemsstaterna är dessutom skyldiga 
att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt 
domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten1.

Kommissionen ger de grekiska myndigheterna tekniskt bistånd för att hjälpa dem att uppfylla 
samtliga krav i EU:s avfallslagstiftning och övervakar noggrant inte bara avfallssituationen i 
Grekland i allmänhet, utan även deponin i Fyli, som är den största i landet. Ett nytt EU 
pilotärende har nyligen öppnats för att bl.a. följa upp de behöriga myndigheternas framsteg i 
genomförandet av inspektörernas rekommendationer.

Det bör betonas att de behöriga nationella myndigheterna gör regelbundna inspektioner på 
plats i Fyli för att kontrollera efterlevnaden av EU:s och Greklands avfallslagstiftning, och att 
deponiföretaget har varit föremål för såväl rekommendationer som sanktioner.

Tidigare kunde alla slags avfallshanteringsanläggningar, inbegripet deponier, finansieras med 
EU-medel på villkor att de var förenliga med relevant EU-lagstiftning. Kommissionens 
avdelningar fick dokumentation från de grekiska myndigheterna i samband med avslutandet 
av sammanhållningsfondprojektet 2000–2006 om ”byggandet av en andra deponi i västra 
Attica i Fyli”. Kommissionen kom utifrån denna dokumentation fram till att projektet 
uppfyllde de nödvändiga kraven för den slutliga utbetalningen. Projektet är därmed betalat 
och avslutat.

Detta tillvägagångssätt motiverades av behovet av att undvika en okontrollerad 
avfallsdumpning. Under den nya finansieringsperioden (2014–2020) kommer det inte längre 
att vara möjligt att finansiera deponier (utom på öar) om de inte är en del av en integrerad 
avfallsanläggning. De grekiska myndigheterna måste dessutom upprätta en trovärdig 
handlingsplan för att uppnå målen om återvinning och en omställning bort från deponier för 
att få stöd från EU:s sammanhållningsfonder.

Slutsatser

                                               
1 Artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen.
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Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen i Fyli och de grekiska 
myndigheternas åtgärder för att inte bara se till att deponin fungerar adekvat, utan även för att 
skapa ett tillfredsställande nätverk av integrerade avfallshanteringsanläggningar när deponin i 
Fyli har nått sin maximala kapacitet. Kommissionen kommer att utnyttja alla tillgängliga 
medel för detta ändamål, inbegripet finansieringsinstrument, samt utbyta teknisk expertis med 
Grekland.


