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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0573/2011, adresată de Konstantinos Papadigenopoulos, de 
cetățenie elenă, însoțită de 2 220 de semnături, privind erori și omisiuni grave 
în evaluarea impactului asupra mediului pentru depozitul de deșeuri propus 
a fi amplasat la Mavro Vouno Grammatikou, precum și încălcarea legislației 
UE în materie de mediu

1. Rezumatul petiției

Referindu-se la amplasarea unui depozit de deșeuri în apropiere de Mavro Vouno 
Grammatikou, în estul regiunii Attica, petiționarul susține că există erori grave și omisiuni în 
evaluarea în cauză a impactului asupra mediului. Proiectul a primit asistență din partea 
Fondului de coeziune [Decizia C(2004)5509], însă punerea în aplicare a fost întârziată de 
depunerea unei plângeri de către localnici la Curtea Supremă elenă. Petiționarul susține că 
acest caz implică o încălcare a unei serii de acte legislative ale Uniunii, în special 
Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării, Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
standardele de calitate a mediului în domeniul apei, Directiva 2006/118/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a 
deteriorării, Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și Directiva 85/337/CEE a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și, 
prin urmare, solicită Parlamentului European să intervină pentru a pune capăt proiectului în 
cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul al Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul denunță proiectul de construcție a unui depozit de deșeuri în regiunea Attica de 
Est, mai exact, în localitatea Mavro Vouno, în municipalitatea Grammatiko. Potrivit 
petiționarului, proiectul menționat anterior încalcă dispozițiile legislației UE privind mediul 
(în special Directiva 1999/31/CE1 privind depozitele de deșeuri, Directiva 2008/98/CE2

privind deșeurile și Directiva 85/337/CEE3 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului). În plus, și din nou potrivit petiționarului, evaluarea 
impactului asupra mediului pentru acest proiect conține erori evidente de apreciere comise de 
autoritățile elene.

a. Istoria măsurilor adoptate de Comisie privind proiectul pentru depozitul de deșeuri din 
Grammatiko

În prealabil, Comisia ar dori să indice că, pe parcursul ultimilor ani, a fost destinatarul unui 
număr foarte mare de reclamații și al altor corespondențe privind proiectul de construcție a 
depozitului de deșeuri din Grammatiko. Aceste reclamații au fost adresate atât de petiționar, 
cât și de alți reclamanți, ale căror nume apar în documentele prezentate împreună cu petiția și 
care sunt reprezentați de către petiționar. Referitor la petiționar, la 8 aprilie 2011, acesta a 
înaintat, de asemenea, o reclamație Comisiei. Prin scrisoarea din 9 septembrie 2011, Comisia 
l-a informat de faptul că nu există nicio încălcare a legislației UE privind mediul (din motive 
pe care le vom prezenta în paragrafele următoare). În absența unui răspuns din partea 
reclamantului, dosarul a fost închis. 

De asemenea, este de remarcat faptul că Comisia a deschis în trecut două cazuri de încălcare a 
legislației privind acest subiect pe baza a două reclamații: primul în 2004 și al doilea în 2008 
pentru a verifica dacă Republica Elenă se conformează obligațiilor impuse de legislația UE. 
Comisia a concluzionat că nu există nicio încălcare a dreptului UE privind mediul (în special 
a Directivei 85/337/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 75/442/CEE, 
astfel cum a fost modificată de Directiva 91/156/CEE privind deșeurile4) și a decis închiderea 
cazurilor prin deciziile din 16 martie 2005 și din 5 iunie 2008. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că la 30 martie 2011, în urma primirii unei reclamații, 
Ombudsmanul European a decis deschiderea unui caz (432/2011/ANA). Cazul menționat 
anterior a fost închis la 1 august 2011. În decizia de închidere5 Ombudsmanul European l-a 
informat pe reclamant că „Intenționez să transfer o copie a reclamației Comisiei pentru petiții 
a Parlamentului European. Copia dosarului va conține și rezumatul intern al Ombudsmanului 
privind reclamația și observațiile Comisiei”. Comisia nu dorește să revină pe larg asupra 
tuturor elementelor din cadrul răspunsului prezentat Ombudsmanului European. 

b. Absența încălcării legislației UE privind mediul

Depozitarea deșeurilor constituie una dintre metodele de gestionare a reziduurilor și face 

                                               
1

JO L 182, 16.07.99, p. 1-19.
2 JO L 312, 22.11.08, p. 3-30.
3 JO L 175, 05.07.85, p. 40-48.
4 JO L 78, 26.03.91, p. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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obiectul prevederilor Directivei 99/31/CE (autorizare, admitere a deșeurilor, control și 
supraveghere în faza de exploatare, închidere și posttratare). Ar trebui clarificat faptul că, deși 
legislația UE privind mediul acordă prioritate altor proceduri, aceasta nu interzice, sub nicio 
formă, statelor membre să opteze pentru depozitele de deșeuri. În paralel, construcția 
depozitelor de deșeuri trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE. Cu toate acestea, directiva în cauză nu permite 
Comisiei să intervină pentru a decide cu privire la oportunitatea sau localizarea proiectului sau 
pentru a controla conținutul studiului EIA și al condițiilor de mediu aprobate (cu excepția 
cazurilor în care statul membru comite o eroare vădită de apreciere1). Toate acestea intră în 
atribuțiile autorităților statelor membre.  

Trebuie menționat faptul că, în temeiul Directivei 2008/98/CE, decizia cu privire la nivelul 
(național, local sau regional) de planificare a gestionării deșeurilor aparține autorităților 
naționale, care dețin de asemenea o marjă discreționară cu privire la alegerea metodelor și a 
siturilor de evacuare a deșeurilor. Toate acestea nu pot face obiectul unui control din partea 
Comisiei. Referitor la regiunea Attica, planificarea regională de gestionare a deșeurilor s-a 
încheiat cu adoptarea Legii 3164/2003, care aprobă siturile corespunzătoare pentru 
amplasarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor. Printre aceste situri se regăsește și cel din 
Grammatiko.

În acest caz, proiectul a fost supus unei evaluări privind impactul asupra mediului conform 
Directivei 85/337/CEE și procedurile prevăzute de aceasta au fost respectate. La sfârșitul 
procedurii de evaluare privind mediul, a fost adoptată decizia ministerială 
comună 136945/5.12.2003 de aprobare a condițiilor de mediu. Trebuie menționat faptul că 
publicul a fost informat și a avut posibilitatea să își exprime opinia anterior aprobării finale a 
proiectului. În plus, în urma aprobării proiectului, autoritățile competente au informat publicul 
și au pus la dispoziția acestuia toate informațiile necesare. Petiționarul și toate celelalte 
persoane interesate au avut deci posibilitatea de a participa și de a-și exprima punctul de 
vedere. 

Trebuie menționat faptul că în această fază, proiectul de construcție a depozitului de deșeuri 
din Grammatiko a făcut deja obiectul a două acțiuni în justiție. Prima acțiune a fost înaintată 
Consiliului de Stat elen (fiind depusă de comunitatea din Grammatiko împotriva deciziei prin 
care s-au aprobat condițiile de mediu ale proiectului) și a fost respinsă la 18 aprilie 2007. 
Consiliul de Stat a apreciat că evaluarea impactului asupra mediului efectuată de către 
autoritățile competente din Republica Elenă a îndeplinit criteriile de calitate prevăzute de 
legislația națională și europeană, a permis prevenirea și/sau depășirea unor posibile deficiențe 
ale depozitului de deșeuri și, prin urmare, nu a putut fi stabilită nicio încălcare a legislației 
naționale sau a Uniunii Europene. Prin urmare, proiectul de construcție a unui sit de depozit 
de deșeuri în regiunea Grammatiko, aflat în Mavro Vouno, a fost luat în considerare în cadrul 
sesiunii plenare a Consiliului de Stat elen. Instanța națională, care este și judecătorul de drept 
comun responsabil cu punerea în aplicare a dreptului UE, a respins acțiunea înaintată 
împotriva deciziei prin care s-au aprobat condițiile de mediu ale proiectului.

                                               
1 Existența unor studii care conțin concluzii diferite de cele menționate în studiul de impact asupra mediului, în 
ceea ce privește efectele pe care un proiect le-ar putea avea asupra mediului, nu constituie o eroare vădită de 
apreciere.
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O a doua acțiune, înaintată de municipalitatea din Grammatiko, a fost depusă la Tribunalul 
UE (cauza T-13/08) pentru a obține anularea Deciziei E(2004) 5509 a Comisiei din 
21 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar din partea Fondului de coeziune 
pentru proiectul intitulat „Construirea unui depozit de deșeuri la sistemul integrat de 
management al deșeurilor din Attica de Nord-Est, la «Mavro Vouno Grammatikou», în 
Republica Elenă”. Aceeași instanță a respins acțiunea menționată anterior. 

În acest stadiu, trebuie remarcat faptul că în ceea ce privește Decizia E(2004) 5509, prin care 
Comisia a fost de acord să cofinanțeze proiectul de construcție a depozitului de deșeuri din 
Grammatiko, cofinanțarea proiectului este condiționată de îndeplinirea anumitor condiții 
speciale, care au fost introduse în decizia de cofinanțare. 

Comisia a dispus, în cadrul deciziei de cofinanțare a proiectului în cauză, de informațiile 
necesare pentru a putea constata încălcarea legislației privind mediul și pentru a adopta 
măsurile corespunzătoare, dacă ar exista o astfel de încălcare. Cu toate acestea, întrucât nu s-a 
constatat o astfel de încălcare, s-a putut adopta decizia menționată anterior. Acest aspect a fost 
de altfel confirmat de Tribunal care a respins acțiunea privind obținerea unei anulări a deciziei 
Comisiei. În plus, la plata finală pentru acest proiect, Comisia va verifica dacă a fost acordată 
o autorizație înainte de funcționarea instalației, conform articolului 9 din 
Directiva 1999/31/CE; această autorizație, emisă după inspecția sitului, ar trebui să asigure 
funcționarea proiectului conform dispozițiilor directivei menționate anterior, ceea ce 
înseamnă și faptul că au fost luate toate măsurile de protecție a aerului și a apelor.

Referitor la invocarea de către reclamant a Directivei 80/68/CEE privind protecția apelor 
subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase1 (precum și a noii 
Directive 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării2) 
care, potrivit spuselor acestuia, a fost încălcată ca urmare a poluării cauzate de anumite foraje 
din ecosistemul marin, Comisia ar dori să sublinieze în primul rând faptul că directiva în 
cauză se aplică numai în cazul apelor subterane, și nu mediului marin. Cu toate acestea, deși 
temeiul juridic invocat este incorect, Comisia ar dori să sublinieze faptul că condițiile de 
mediu aprobate prin decizia ministerială comună și „confirmate” de hotărârea instanței (a 
Consiliului de Stat) conțin garanțiile necesare pentru prevenirea deteriorării mediului și/sau 
remedierea tuturor efectelor negative posibile asupra mediului. În acest stadiu, Comisia ar 
dori să reitereze faptul că nu ar putea fi stabilită o încălcare a legislației UE privind deșeurile 
și apa decât dacă pe parcursul etapei de funcționare a depozitului de deșeuri (etapă care nu a 
început încă), acesta ar funcționa în contradicție cu legislația UE privind mediul.

Referitor la presupusa poluare a ecosistemului marin, ca urmare a lucrărilor de construcție a 
depozitului de deșeuri, astfel cum susține reclamantul, trebuie menționat că inspectorii de 
mediu din cadrul Ministerului Mediului elen au intervenit în urma reclamațiilor primite și au 
solicitat clarificări autorităților din regiunea Attica. Autoritățile regionale au negat toate 
acuzațiile; în special, acestea contestă legătura de cauzalitate între poluarea ecosistemului 
marin și lucrările de construcție a depozitului de deșeuri și sugerează alte cauze posibile, și 
anume distrugerea florei în urma incendiilor din 2009. Trebuie să se menționeze că 
autoritățile regionale indică faptul că inspecțiile in situ au avut loc aproape zilnic și că, până în 
acest moment, nu a fost constatată nicio abatere de la studiul aprobat.
                                               
1 JO L 20, 26.01.80, p. 43-48.
2 JO L 372, 27.12.2006, p. 19-31.
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În ceea ce privește diverse alte afirmații cu caracter general ale petiționarului referitoare la 
riscurile care ar rezulta ca urmare a construcției și funcționării proiectului (de exemplu, 
poluarea surselor de apă), posibila încălcare a directivelor privind gestionarea deșeurilor sau 
protecția apelor va depinde în special de modul de funcționare a instalației, adică de 
respectarea sau nerespectarea dispozițiilor respective ale legislației UE privind mediul.

Concluzii

Proiectul de construcție a unui depozit de deșeuri în Grammatiko, amplasat în „Mavro 
Vouno” a fost deja examinat de Comisie de trei ori: prin intermediul cazurilor din 2004 și din 
2008, dar și înainte de aprobarea Deciziei E(2004) 5509 privind cofinanțarea proiectului. Nu 
s-a putut constata nicio încălcare a legislației UE privind mediul. În plus, proiectul menționat 
face obiectul a două hotărâri judecătorești emise de instanțele comunitare.  Atât Consiliul de 
Stat elen, cât și Tribunalul UE au respins acțiunile înaintate de către comunitatea din 
Grammatiko și au constatat validitatea proiectului, precum și a deciziei Comisiei privind 
cofinanțarea acestuia. Încălcarea legislației UE privind mediul ar putea fi stabilită, eventual, 
doar în etapa de funcționare a depozitului de deșeuri, în ipoteza în care acesta ar funcționa 
într-o manieră contrară cerințelor de mediu stabilite de această legislație și ar încălca 
autorizațiile acordate.

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

Comisia ar dori să confirme comunicarea sa precedentă și să reafirme absența oricărei 
încălcări a legislației de mediu a UE. Proiectul în cauză a făcut deja obiectul a trei decizii în 
justiție ale judecătorilor comunitari.  Consiliul de Stat elen (în 2007 și, recent, la 
13 ianuarie 2012) și Tribunalul UE au respins recursurile introduse de comunitatea din 
Grammatiko. Primul a constatat valabilitatea procedurii de autorizare a proiectului, în timp ce 
cel din urmă a respins cererea de anulare a deciziei Comisiei cu privire la cofinanțarea sa ca 
fiind inadmisibilă. 

Cu toate acestea, la 18 ianuarie 2012, raportul de inspecție al serviciului inspectorilor de 
mediu a evidențiat anumite deficiențe sau omisiuni în evaluarea impactului asupra mediului, 
identificate în timpul execuției proiectului (de exemplu, prezența unui curs de apă în jurul 
proiectului nu a fost evaluată în mod suficient, nu a existat un studiu cuprinzător cu privire la 
gradul de activitate seismică în regiune etc.).

Pe această bază, a fost introdus un nou recurs în fața Tribunalului de Primă Instanță din 
Atena. La 28 februarie 2012, tribunalul a decis suspendarea lucrărilor până la 16 martie 2012, 
data la care urma să se audieze cazul. Această decizie a fost prelungită la 16 martie 2012, 
având ca nou termen-limită data de 21 mai 2012. 

Însă toate aceste elemente nu permit în niciun caz să se revină asupra poziției inițiale adoptate 
de Comisie. 

Într-adevăr, Comisia ar dori să reamintească faptul că, pe baza Directivei 2011/92/UE1, statele 

                                               
1

JO L 26, 28.1.2012.
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membre au responsabilitatea controlării conținutului evaluărilor impactului asupra mediului; 
în plus, directiva în cauză nu prevede un sistem de monitorizare a măsurilor aprobate. În acest 
caz, un astfel de control a fost efectuat prin intermediul inspectorilor de mediu, cu scopul de a 
verifica dacă executarea proiectului este în conformitate cu cerințele legislației.  Întrucât au 
fost identificate deficiențe sau omisiuni în informațiile disponibile și evaluate la momentul 
autorizării, sarcina de a lua măsuri corective necesare pentru a le remedia (de exemplu, 
revizuirea autorizației acordate) revine acum autorităților competente elene. 

În plus, trebuie amintit, de asemenea, că, astfel cum a afirmat Curtea de nenumărate ori (de 
exemplu, hotărârea din 19 ianuarie 2010 pronunțată în cauza C-555/07, punctul 48), instanțele 
naționale sunt, de asemenea, abilitate să interpreteze dreptul național în lumina dreptului 
Uniunii Europene, precum și să îl aplice pe acesta din urmă: 

„Prin urmare, la aplicarea dreptului național, instanța națională este obligată să elaboreze 
această interpretare, în măsura posibilului, în lumina literei și a spiritului acestei directive 
pentru a îndeplini rezultatul urmărit prin aceasta și pentru a se conforma astfel articolului 288 
al treilea paragraf din TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior von Colson et 
Kamann, punctul 26; Marleasing, punctul 8; Faccini Dori, punctul 26, precum și Pfeiffer și 
alții., punctul 113). Cerința unei interpretări conforme a dreptului național este inerentă 
sistemului tratatului, în măsura în care aceasta permite instanțelor naționale să asigure, în 
cadrul competențelor lor, deplina eficacitate a dreptului Uniunii atunci când judecă litigiile cu 
care sunt sesizate (a se vedea în acest sens Hotărârea Pfeiffer și alții, citată anterior, punctul 
114)” (punctul 48 din hotărârea citată anterior).

În acest context, Comisia ia act de faptul că și Parlamentul European împărtășește această 
poziție de principiu, astfel cum este enunțată în Rezoluția Parlamentului European din 
6 iulie 2010 referitoare la deliberările Comisiei pentru petiții în cursul anului 2009 
(2009/2139(INI), în care, la considerentul (K), se precizează următoarele:

„întrucât cetățenii ar trebui, în special, să fie atenționați cu privire la faptul 
că - așa cum a recunoscut Ombudsmanul European în decizia din decembrie 
2009 care a închis ancheta cu privire la reclamația 822/2009/BU contra 
Comisiei - procedurile judiciare naționale fac parte din procesul de punere în 
aplicare a legislației europene în statele membre, iar Comisia pentru petiții 
nu poate aborda chestiuni care fac obiectul procedurilor judiciare naționale 
sau revizui rezultatele acestor proceduri;”

În ceea ce privește proiectul de construire a unui depozit de deșeuri la Grammatiko, s-au 
formulat deja două decizii în justiție ale Consiliului de Stat elen, precum și o a treia a 
Tribunalului UE (toate trei în favoarea continuării proiectului), în timp ce o nouă procedură 
este în curs în fața Tribunalului de Primă Instanță din Atena.

Comisia ar dori, de asemenea, să sublinieze documentul „Managementul deșeurilor în Europa: 
principalele probleme și cele mai bune practici” (PE 453.194) al Direcției Generale Politici 
Interne ale Uniunii, a Parlamentului European, care a fost elaborat la 15 septembrie 2011 la 
cererea Comisiei pentru petiții și care a conchis, în ceea ce privește depozitul de deșeuri de la 
Grammatiko, că:
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„Informațiile disponibile sugerează că depozitul de deșeuri Grammatiko și centrul de 
gestionare reprezintă o încercare serioasă de a reduce cât mai curând impactul asupra 
mediului și sănătății, provocat de deșeurile negestionate sau gestionate în mod defectuos.
(…)

Se deduce din informațiile cercetate că autoritățile încearcă să găsească și să pună în 
aplicare cea mai bună soluție pentru o problemă dificilă, într-un mod care este pe deplin în 
conformitate cu reglementările UE. Informațiile disponibile nu sunt suficiente pentru a 
permite formularea de concluzii cu privire la ceea ce s-ar fi putut face pentru o mai bună 
implicare și restabilirea încrederii populației locale.” 

În sfârșit, Comisia ar dori să sublinieze faptul că opoziția unui grup de persoane sau a unei 
comunități față de un proiect, oricât de aprigă ar fi, nu permite, în sine, să facă proiectul în 
cauză ilegal și nici să omită respectarea deciziilor judecătorești formulate deja. 

Concluzii 

Nu poate fi identificată nicio încălcare a legislației de mediu a UE în acest stadiu. Acest lucru 
a fost confirmat de trei ori de către Consiliul de Stat elen și Tribunalul UE. Autoritățile elene 
trebuie, în schimb, să ia măsurile corective adecvate, cu scopul de a aborda deficiențele și 
omisiunile care au fost identificate de către inspectorii de mediu la 18 ianuarie 2012. Luarea 
unor astfel de măsuri va fi verificată, de asemenea, prin procedura juridică în curs în fața 
Tribunalului de Primă Instanță din Atena. 

O încălcare a legislației UE ar putea fi stabilită numai dacă proiectul ar începe fără a se 
conforma obligațiilor legislației de mediu în cauză.

5. Răspunsul Comisiei (REV.II), primit la 28 iunie 2013

Comisia, cu ocazia sesiunii din 25 aprilie 2013, a informat Comisia pentru petiții cu privire la 
faptul că Municipiul Marathona a înaintat o acțiune în anulare a proiectului în fața Consiliului 
de Stat elen.

La 21 mai 2013, Consiliul de Stat a respins acțiunea menționată.  Aceasta este cea de a treia 
decizie (în urma celor din 2007 și 2012) a acestei instanțe administrative supreme în favoarea 
continuării proiectului.

Concluzii

Ultima decizie a Consiliului de Stat elen confirmă, încă odată, nu doar poziția Comisiei în 
ceea ce privește absența încălcării legislației de mediu a UE dar și cea a Parlamentului 
European, astfel cum a fost exprimată în documentul Direcției generale Politici Interne ale 
Uniunii intitulat „Gestionarea deșeurilor în Europa: principalele probleme și cele mai bune 
practici” (PE 453.194) citat deja în comunicarea precedentă.


