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Aihe: Vetoomus 0920/2005, Evangelos Alexos, Kreikan kansalainen, Domokosin 
kansalaisryhmän puolesta (ja 3 allekirjoittanutta), laittomasta kaatopaikasta 
Domokos Ftiotidasissa Kreikassa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Domokos Ftiotidasin välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
kaatopaikka ei ole ympäristö- ja terveysalalla voimassa olevien säännösten mukainen. 
Vetoomuksen esittäjä korostaa erityisesti, että kyseinen kaatopaikka on osaltaan saastuttanut 
vakavasti pohjavesiä ja on näin ollen vaaraksi kansanterveydelle. Koska kaatopaikka on 
vetoomuksen esittäjän mukaan rahoitettu yhteisön varoista, hän pyytää Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan ja varmistamaan, että Euroopan unionin voimassa olevia säädöksiä 
noudatetaan tarkasti.

Taustatiedot

– Kansalaisryhmä on jo vienyt asian Lamian tuomioistuimeen.
– Vetoomuksen liitteenä on laaja asiakirja- ja valokuva-aineisto.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus on otettu käsiteltäväksi 14. helmikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. toukokuuta 2006.

Vetoomuksen asiayhteys
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Vetoomuksen esittäjä esittää huolestumisensa Kreikassa Domokos Ftiotidasissa sijaitsevan 
kaatopaikan toiminnan johdosta.

Vetoomuksen esittäjän mukaan kaatopaikan, joka sai toimintaluvan vuonna 19961997 ja 
otettiin käyttöön vuonna 1999, toiminnasta aiheutuu vakavia terveys- ja ympäristöongelmia 
useiden puutteiden vuoksi, jotka liittyvät erityisesti vesien puhdistuksen valvontaan ja vesien 
suojeluun sekä biokaasujen valvontaan ja paikan yleiseen hallintoon. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että luvissa määrättyjä erilaisia teknisiä edellytyksiä ei vielä tähän päivään mennessä ole 
toteutettu. 

Komission huomiot

Jätteiden käsittelyyn liittyvistä yleisistä velvoitteista on säädetty yhteisön tasolla jätteistä 
annetussa direktiivissä 75/442/ETY.1 Tällä direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan valvomaan 
yhtäältä, että jätteistä huolehditaan tai ne käsitellään vaarantamatta ihmisen terveyttä ja 
vahingoittamatta ympäristöä ja toisaalta, että sellaisilta yrityksiltä, jotka käsittelevät tai 
kierrättävät jätteitä, edellytetään toimintalupaa ja niitä valvotaan säännöllisin väliajoin.

Kaatopaikoista annetussa direktiivissä 1999/31/EY2 on määritelty kaatopaikkojen suunnittelun, 
toiminnan, jälkihoitovaiheen ja myöhemmän huollon tekniset ehdot niiden haitallisten 
vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi minimiin ihmisten terveydelle ja ympäristölle.  
Sellaisten kaatopaikkojen, joille ei ole myönnetty lupaa tai jotka olivat toiminnassa ennen 
direktiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä eli 16. heinäkuuta 2001, osalta 
direktiivissä edellytetään, että niistä toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille 
kunnossapitosuunnitelma vuoden kuluessa, jotta nämä voivat päättää, voivatko kyseiset 
kaatopaikat jatkaa toimintaansa direktiivin teknisten vaatimusten mukaisesti.

Päätelmä

Komissio lähettää kirjeen Kreikan viranomaisille ja pyytää näiltä tietoja, joiden perusteella 
komissio voi arvioida, täyttääkö Kreikka jäsenvelvoitteensa asiassa sovellettavaan yhteisön 
lainsäädäntöön nähden. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle toimitetaan Kreikan 
viranomaisten vastaus.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006.

Kreikan viranomaisten toimittamien tietojen mukaan Domokosin kaatopaikan rakennushanke on 
hyväksytty 28. maaliskuuta 1997 EAKR:n yhteisrahoitusta varten Manner-Kreikan alueellisen 
toimintaohjelman 1994–1999 puitteissa. Hankkeen kustannusarvio oli 231 130 000 drakmaa 
(678 297,87 euroa).

Hanke koski 33 000 neliömetrin suuruisen kaatopaikan rakentamista 15 000 asukkaan tarpeisiin, 
mukaan lukien alueen aitaaminen, valaistus ja istutukset, viemäriverkosta ja kaatopaikka.
                                               
1 Sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY, EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32. 32
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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Hanke valmistui 14. toukokuuta 1998 julkisten menojen osuuden ollessa 198 607 355 drakmaa 
(582 853,57 euroa). Paikan suojelua koskevat lisätyöt rahoitettiin yksinomaan kansallisista 
varoista. Näiden töiden kustannus oli 149 710,47 euroa. 

Hankkeen lopullinen vastaanottaja ja täytäntöönpanosta vastaava taho oli Domokosin kaupungin 
puhtaanapidosta vastaava yhdistys. Tämä yhdistys lakkautettiin 6. lokakuuta 1999, minkä jälkeen 
Domokosin kunta otti paikan hoitoonsa.

Kaatopaikan toimintaan asettamisen jälkeen ja puhtaanapitoyhdistyksen lakkauttamisen johdosta 
jätteiden hallinta on osoittautunut puutteelliseksi ja kaatopaikan nesteet ovat päässeet valumaan 
ilman biologista käsittelyä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Domokosin kaupunki käynnisti 
yksinomaan kansallisista varoista rahoitetun hankkeen Domokosin kaatopaikan saattamiseksi 
valmiiksi.

Kreikan viranomaisia oli pyydetty 7. huhtikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä toimittamaan tietoja 
toimien nykytilasta ja toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty paikan saattamiseksi yhteisön 
ympäristölainsäädännön vaatimusten mukaiseksi erityisesti luvan myöntämisen, toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamien tarkastusten, laadunvalvonnan ja vesianalyysien osalta sekä paikan 
kunnossapitosuunnitelman pääasiallisten suuntaviivojen osalta.
Koska komissio ei saanut mitään vastausta, se osoitti Kreikan viranomaisille muistutuskirjeen ja 
pyysi tiedotetta asiasta kahden kuukauden määräajan kuluessa.

Vetoomuslautakuntaa tiedotetaan asian etenemisestä heti, kun komission yksiköt ovat saaneet 
vastauksen.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjän väitteiden tarkistamiseksi komissio otti yhteyttä Kreikan viranomaisiin ja 
pyysi tietoja Domokosin kaatopaikan lupajärjestelmästä ja toiminnasta.
Ilmeni, että mainitulla vuodesta 1998 toiminnassa olevalla kaatopaikalla ilmeni puutteita.  
Kreikan viranomaiset ovat arvioineet paikan tilan näiden puutteiden korjaamiseksi ja paikan 
kunnostamiseksi yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi (16. heinäkuuta 2001 alkaen 
sovellettava kaatopaikoista annettu direktiivi 99/31/EY1).  
Paikalla suoritettiin ympäristövaikutusten arviointi ja Manner-Kreikan alueen pääsihteeri teki sen 
johdosta päätöksen 3049/6.6.2007. Tässä päätöksessä vahvistetaan ympäristövaatimukset, joiden 
mukaiseksi kaatopaikka on saatettava ja joiden mukaan sen on toimittava tulevaisuudessa.  
Tämän jälkeen kaatopaikan omistaja valmisteli ja toimitti alueviranomaisten hyväksyttäväksi 
tutkimuksen kaatopaikan järjestelyistä ja toiminnasta. Lisäksi paikalliset viranomaiset ovat 
tarkastaneet paikan tarkoituksena varmistaa, että se on päätöksessä 3049/6.6.2007 vahvistettujen 
edellytysten mukainen. Lopuksi alueen prefekti myönsi kaatopaikalle toimintaluvan 
(11848/19.12.2007). 
Edellä esitetty huomioon ottaen näyttää siltä, että tämä olemassa oleva kaatopaikka on 
kunnostettu siten, että se voi jatkaa toimintaansa yhteisön lainsäädännön sitä koskevien 

                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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vaatimusten mukaisesti. Näin ollen ei voida katsoa, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi 
rikottu.
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