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Udvalget for Andragender

21.10.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0920/2005 af M. Evangelos Alexos, græsk statsborger, for 
folkebevægelsen "Domokos", og 3 medunderskrivere, om en ulovlig losseplads i 
Domokos Ftiotidas i Grækenland.

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at en losseplads, der ligger i umiddelbar nærhed af Domokos Ftiotidas, 
ikke opfylder betingelserne i de gældende bestemmelser på miljø- og sundhedsområdet. 
Andrageren understreger især, at den pågældende losseplads har medvirket til en alvorlig 
forurening af grundvandet og udgør som følge heraf en fare for folkesundheden. Da 
lossepladsen ifølge andrageren er finansieret af EU-midler, anmoder han Europa-Parlamentet 
om at gribe ind og sikre, at den gældende EU-lovgivning på området overholdes nøjagtigt.

Oplysninger

– Folkebevægelsen har allerede indbragt sagen for domstolen i Lamia.
– Der følger en stor mængde materiale og fotografier med andragendet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. maj 2006.

"Baggrund for andragendet
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Andrageren giver udtryk for sin bekymring over driften af en losseplads beliggende i 
Domokos Ftiotidas i Grækenland.

Ifølge andrageren skulle driften af lossepladsen, der har fået sin godkendelse i 1996-1997, og 
som har været i brug siden 1999, forårsage alvorlige sundheds- og miljømæssige problemer 
som et resultat af adskillige mangler, særligt hvad angår kontrol med udvaskning og 
beskyttelsen af vand samt kontrol med biogas og den overordnede ledelse af stedet i øvrigt.
Andrageren gør gældende, at diverse tekniske forhold, der var fastlagt i godkendelsen, til dags 
dato endnu ikke er blevet bragt i orden.

Kommissionens bemærkninger

De almindelige bestemmelser om behandling af affald er på EU-plan fastsat i direktiv 
75/442/EØF om affald1. Dette direktiv forpligter medlemsstaterne til på den ene side at 
overvåge, at affaldet bortskaffes eller genbruges, uden at menneskets sundhed bringes i fare,
og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet, og på den 
anden side at holde øje med, at virksomheder, der bortskaffer eller genbruger affald, får en 
tilladelse hertil og er underlagt regelmæssige kontroller.

Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2 fastlægger de tekniske betingelser for 
planlægningen, driften, nedlæggelsen og den senere efterbehandling af lossepladser med 
henblik på at forudse eller nedbringe affaldets negative indvirkninger på menneskets sundhed 
og miljø til et minimum. Hvad angår lossepladser, som har fået en godkendelse, eller som 
allerede var i anvendelse på det tidspunkt, hvor direktivet blev gennemført, dvs. den 16. juli 
2001, kræver direktivet, at der fremlægges en driftsplan for de omhandlede steder for de 
kompetente myndigheder inden for en tidsfrist af et år med henblik på at gøre det muligt for 
dem at beslutte, om disse lossepladser fortsat kan drives i overensstemmelse med direktivets 
tekniske krav.

Konklusion

Kommissionen sender et brev til de græske myndigheder for at anmode dem om oplysninger, 
der gør det muligt for den at vurdere, om Grækenland har opfyldt sine forpligtelser i henhold 
til den gældende fællesskabslovgivning. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender vil 
blive underrettet om svaret fra de græske myndigheder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

"Ifølge de oplysninger, som de græske myndigheder har tilvejebragt, blev medfinansiering af 
planen for opsætningen af lossepladsen i Domokos godkendt den 28. marts 1997 af EFRU 
inden for rammerne af det regionale operationelle program for det græske fastland for 1994-
1999. Budgettet var på 231.130.000 drakmer (678.297,87 euro).

Projektet gik ud på at konstruere en losseplads på 33.000 m2, som skulle dække 15.000 
                                               
1  Som ændret ved direktiv 91/156/EØF, EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.
2  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
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indbyggeres behov, inklusiv indhegning af stedet, belysning, beplantning, dræning og 
vejanlæg.

Projektet blev fuldført den 14. maj 1998, og de offentlige anlægsudgifter beløb sig til 
198.607.355 drakmer (582.853,57 euro). De ekstra anlægsarbejder, der var nødvendige for 
beskyttelsen af stedet, er udelukkende blevet finansieret af nationale midler. Omkostningerne 
til disse arbejder beløb sig til 149.710,47 euro.

Selskabet, der havde påtaget sig ansvaret for at holde byen Domokos ren, blev den endelige 
beløbsmodtager og ansvarlige for projektets udførelse. Efter den 6. oktober 1999, hvor dette 
selskab blev opløst, påtog Domokos kommune sig ansvaret for stedet.

Efter lossepladsens åbning og som følge af opløsningen af rengøringsselskabet, viste det sig, 
at forvaltningen af lossepladsen var mangelfuld, og at affaldsvæsker løb ud uden biologisk 
rensning. Med henblik på at finde en løsning på problemet færdiggjorde Domokos kommune 
som planlagt lossepladsen i Domokos, hvilket udelukkende blev finansieret af nationale 
midler.

I brev af 7. april 2006 bliver de græske myndigheder bedt om at frembringe oplysninger om 
status på de tiltag og foranstaltninger, der er blevet truffet for at sikre overensstemmelsen med 
fællesskabslovgivningen på miljøområdet, særligt hvad angår tilladelsen, de kompetente 
myndigheders inspektioner, kvalitetskontrollerne og vandanalyserne såvel som 
hovedtrækkene i driftsplanen af stedet.

Da Kommissionen ikke har modtaget noget svar, er en rykkerskrivelse blevet sendt til de 
græske myndigheder, hvori den anmoder om, at oplysningerne bliver fremsendt inden for en 
tidsfrist af en måned.

Så snart Kommissionens tjenestegrene modtager et svar, vil Udvalget for Andragender blive 
underrettet om udviklingen i denne sag."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Med henblik på at efterprøve andragerens påstande har Kommissionen henvendt sig til de 
græske myndigheder og anmodet om oplysninger om tilladelsesordningen og lossepladsens 
drift i Domokos.
Det viser sig, at omtalte losseplads, der har været i brug siden 1998, har haft 
driftsforstyrrelser. For at råde bod på dette og drive stedet ved at bringe det i 
overensstemmelse med kravene i fællesskabslovgivningen (dvs. direktiv 99/31/EF1 om 
affaldsdeponering, som er gældende fra den 16. juli 2001) har de græske myndigheder 
foretaget en vurdering af stedets tilstand.

En vurdering af indvirkningen på miljøet har fundet sted, og den har ført til, at 
generalsekretæren for området på det græske fastland har truffet beslutningen 3049/6.6.2007.
Denne beslutning fastsætter de miljømæssige betingelser for at leve op til kravene og for den 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s.1.
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fremtidige drift af stedet. Stedets driftherre har efterfølgende forberedt og fremlagt en 
undersøgelse af ledelsen og driften af lossepladsen, som skal godkendes af de regionale 
myndigheder. Ydermere har de lokale myndigheder gennemført en undersøgelse af stedet for 
at sikre sig, at det opfylder de betingelser, der var fastlagt på området i beslutning 
3049/6.6.2007. Endelig har præfekten udstedt en bemyndigelse til driften af lossepladsen 
(11848/19.12.2007).

Af det foregående fremgår det, at denne losseplads har været indrettet således, at dens drift 
kan fortsætte i overensstemmelse med kravene i den gældende fællesskabslovgivning om 
miljø. Det er således ikke muligt at fastslå, at der er tale om et brud på fællesskabets 
miljølovgivning."
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