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Commissie verzoekschriften

21.10.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0920/2005, ingediend door Evangelos Alexos (Griekse 
nationaliteit), namens de actiegroep van inwoners van Domokos, gesteund 
door drie medeondertekenaars, over een illegale afvalstortplaats in Domokos 
Ftiotidas in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen een afvalstortplaats in de directe omgeving van Domokos 
Ftiotidas. Hij beweert dat deze niet voldoet aan de milieu- en gezondheidsvoorschriften, dat 
deze het grondwater vervuilt en een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Volgens indiener 
ontvangt de stortplaats subsidies van de EU. Hij wil dat het Europees Parlement maatregelen 
neemt om ervoor te zorgen dat de desbetreffende EU-wetgeving strikt wordt nageleefd.

Informatie

– Bovenvermelde actiegroep heeft al een klacht bij de rechtbank van Lamia ingediend.
– Indiener heeft uitgebreide documentatie en talrijke foto’s ingesloten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(Artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006.

Achtergrond/het verzoekschrift
Indiener maakt zich zorgen over het gebruik van een afvalstortplaats in het gebied Domokos 
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Ftiotidas in Griekenland.
Volgens indiener zou het gebruik van de afvalstortplaats die in 1996-1997 is goedgekeurd en 
sinds 1999 in gebruik is, ernstige risico’s voor de gezondheid en het milieu opleveren als 
gevolg van verschillende gebreken, vooral wat betreft uitlogingscontrole en 
waterbescherming, biogascontrole en het algemene beheer van het terrein. Indiener beweert 
dat verschillende technische voorwaarden die in de vergunningen zijn vastgelegd in feite niet 
zijn uitgevoerd.

De opmerkingen van de Commissie
De algemene verplichtingen voor de behandeling van afvalstoffen zijn op het niveau van de 
Gemeenschap vastgelegd in Richtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen1. Deze richtlijn 
verplicht lidstaten om ervoor te zorgen dat afval wordt vernietigd of verwerkt zonder de 
volksgezondheid en het milieu in gevaar te brengen en dat ondernemingen die afval storten of 
verwerken een vergunning moeten aanvragen en worden onderworpen aan regelmatige 
inspecties.
Daarnaast bepaalt Richtlijn1999/31/EG inzake het storten van afvalstoffen2 de technische 
vereisten voor de aanleg, het gebruik, de sluiting en de nazorg van stortplaatsen teneinde de 
negatieve gevolgen van het storten van afval voor de volksgezondheid en het milieu te 
voorkomen of tot een minimum te beperken. Wat betreft afvalstortplaatsen die al een 
vergunning hadden of al in gebruik waren op het moment van omzetting van de richtlijn, 
namelijk op 16 juli 2001, verplicht de richtlijn dat binnen een jaar een aanpassingsplan voor 
de stortplaats wordt voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten, zodat zij kunnen beslissen of de 
afvalstortplaats in gebruik kan blijven in overeenstemming met de technische vereisten van de 
richtlijn.

Conclusie
De Commissie zal de Griekse autoriteiten een brief sturen met een verzoek om informatie om 
te kunnen beoordelen of Griekenland zijn verplichtingen onder de betreffende communautaire 
wetgeving is nagekomen. De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement zal op 
de hoogte worden gehouden van het antwoord van de Griekse autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Volgens de informatie van de Griekse autoriteiten is het plan voor de aanleg van de 
afvalstortplaats (X.Y.T.A) te Domokos op 28 maart 1997 goedgekeurd voor cofinanciering 
door het EFRO, in het kader van het regionaal operationeel programma ‘Continentaal 
Griekenland’ 1994-1999, ten bedrage van GRD 231 130 000 (EUR 678 297,87).

Het fysieke deel van het project betrof de aanleg van de 33 000 m² grote X.Y.T.A -stortplaats 
ten behoeve van 15 000 inwoners, inclusief de omheining, de verlichting en de beplanting van 
het terrein, het rioleringnetwerk en het wegennet.

Het project werd voltooid op 14 mei 1998 en de overheidsuitgaven bedroegen GRD 198 
607 355 (EUR 582 853,57). De aanvullende werken met betrekking tot de bescherming van 
het terrein zijn volledig gefinancierd uit nationale fondsen. De kosten van deze werken 
bedroegen EUR 149 710,47.
                                               
1 Zoals gewijzigd bij Besluit 91/156/EEG, PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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Eindbegunstigde was de reinigingsdienst van de provincie Domokos, tevens de instantie die 
verantwoordelijk was voor de uitvoering van het project. Na 6 oktober 1999 (de dag waarop 
deze organisatie werd opgeheven), heeft de gemeente Domokos zich belast met de exploitatie 
van de X.Y.T.A.

Vanwege de opheffing van de reinigingsdienst is bij de exploitatie van de X.Y.T.A. het 
afvalbeheer in gebreke gebleven en stroomde het percolatiewater uit de X.Y.T.A. zonder dat 
dit biologisch was behandeld. Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente Domokos het 
project ‘Voltooiing van de X.Y.T.A. van Domokos’ opgezet dat volledig met overheidsgeld is 
gefinancierd.

Op 7 april 2006 is aan de Griekse autoriteiten schriftelijk een verzoek gedaan om informatie 
over de huidige stand van zaken met betrekking tot de exploitatie en over de maatregelen die 
zijn genomen om te voldoen aan de desbetreffende Europese milieuwetgeving, met name wat 
betreft het verlenen van de vergunning, inspecties door de bevoegde autoriteiten, de controle 
en analyse van de waterkwaliteit en het opstellen van een nader inrichtingsplan voor het 
terrein.

Aangezien de Commissie geen antwoord heeft ontvangen, heeft zij een herinneringsbrief 
verzonden met het verzoek om binnen een maand met informatie te komen.
Zodra de Commissiediensten de nieuwste informatie hebben ontvangen, zal de Commissie 
verzoekschriften worden ingelicht over verdere ontwikkelingen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Teneinde de beweringen van de indiener te toetsen, heeft de Commissie de Griekse 
autoriteiten om inlichtingen gevraagd inzake het verlenen van de vergunning en het 
functioneren van de afvalstortplaats in Domokos. 

Het is gebleken dat genoemde afvalstortplaats, die sinds 1998 in gebruik is, gebreken 
vertoont. Om deze problemen op te lossen en de afvalstortplaats aan te passen aan de 
voorschriften van de communautaire wetgeving (Richtlijn 99/31/EG1 inzake het storten van 
afvalstoffen, die sinds 16 juni 2001 van kracht is), hebben de Griekse autoriteiten een 
onderzoek ingesteld naar het functioneren van de afvalstortplaats. 
Er heeft een studie naar milieugevolgen plaatsgehad die geleid heeft tot aanneming van 
besluit 3049/6.6.2007 van de secretaris-generaal van de regio Continentaal Griekenland. Dit 
besluit bevat milieu-eisen voor de aanpassing en het functioneren van de stortplaats. 
Vervolgens heeft de exploitant van de stortplaats een studie gedaan naar de organisatie en het 
functioneren van de stortplaats en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de regionale 
autoriteiten. Voorts is er door de lokale overheden een inspectie uitgevoerd om te verzekeren 
dat de stortplaats voldoet aan de desbetreffende voorschriften als opgenomen in beslissing 
3049/6.6.2007. Uiteindelijk heeft de prefect een vergunning afgegeven voor de 
afvalstortplaats (11848/19.12.2007). 

Uit het voorgaande blijkt dat er aanpassingen zijn verricht zodat de bestaande afvalstortplaats 
nu voldoet aan de relevante communautaire wetgeving. Derhalve kan geen schending van de 
communautaire milieuwetgeving worden vastgesteld. 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz.1.
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