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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția nr. 0920/2005, adresată de D. Evangelos Alexos, de naționalitate elenă, în numele 
mișcării civice Domokos, împreună cu 3 cosemnatari, privind un depozit ilegal de deșeuri 
la Domokos Ftiotidas în Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că un depozit de deșeuri situat în imediata vecinătate a Domokos Ftiotidas nu 
corespunde dispozițiilor în vigoare în domeniul mediului și al sănătății. Petiționarul subliniază în 
special faptul că depozitul în cauză a contribuit la o poluare gravă a apelor subterane și, prin 
urmare, constituie un pericol pentru sănătatea publică. Potrivit petiționarului, depozitul este 
finanțat din fonduri europene, motiv pentru care acesta solicită Parlamentului European să 
intervină și să garanteze că actele legislative europene în vigoare în domeniu sunt respectate cu 
strictețe.

Informații

– Mișcarea civică a sesizat deja instanțele din Lamia.
– Petiția este însoțită de o vastă documentație și de fotografii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006.

Contextul în care intervine petiția
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Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind exploatarea unui depozit de deșeuri situat la
Domokos Ftiotidas în Grecia.

Potrivit petiționarului, exploatarea depozitului, autorizat în 1996-1997 și dat în funcțiune din 
1999, ar pune grave probleme de sănătate și de mediu din cauza mai multor deficiențe, în special 
în ceea ce privește controlul levigării și protecția apei, controlul biogazului și gestionarea globală 
a sitului. Petiționarul susține că diverse condiții tehnice stipulate în autorizații nu au fost încă 
stabilite până în acest moment. 

Comentariile Comisiei

Obligațiile generale privind tratarea deșeurilor sunt stipulate la nivel comunitar în Directiva
75/442/CEE privind deșeurile1. Directiva obligă statele membre să asigure, pe de o parte, că 
deșeurile sunt eliminate sau reciclate fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a aduce 
prejudicii mediului și, pe de altă parte, că întreprinderile care realizează operații de eliminare sau 
de reciclare a deșeurilor au o autorizație în acest sens și sunt supuse unor controale periodice.

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri2 definește condițiile tehnice ale conceperii, 
exploatării, dezafectării și întreținerii ulterioare a depozitelor, pentru a preveni sau a reduce la 
minimum efectele negative ale depozitelor de deșeuri asupra sănătății umane și asupra mediului. 
În ceea ce privește depozitele care au primit autorizație sau care erau deja în exploatare la data 
transpunerii directivei, și anume 16 iulie 2001, directiva solicită ca un plan de amenajare a 
siturilor în cauză să fie transmis autorităților competente în termen de un an, pentru a permite 
acestora să hotărască dacă depozitele pot fi exploatate în continuare în conformitate cu 
exigențele tehnice ale directivei.

Concluzie

Comisia va trimite o scrisoare autorităților elene pentru a le solicita informații care să-i permită 
să evalueze dacă Grecia și-a îndeplinit obligațiile din punctul de vedere al legislației comunitare 
în vigoare. Comisia pentru petiții a Parlamentului European va fi informată cu privire la 
răspunsul autorităților elene.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006.

Potrivit informațiilor comunicate de către autoritățile elene, proiectul de construcție a depozitului 
de deșeuri de la Domokos a fost aprobat la 28 martie 1997 pentru cofinanțare de către FEDER, 
în cadrul Programului operațional regional „Grecia continentală” 1994-1999. Bugetul acestuia se 
ridica la 231 130 000 de drahme (678 297,87 EUR).

Proiectul avea în vedere construcția unui depozit de deșeuri de 33 000 m² pentru necesitățile a 
15 000 de locuitori, inclusiv împrejmuirea sitului, iluminat și plantări, sistemul de canalizare și 
căile de acces.
                                               
1 Astfel cum a fost modificată de Directiva 91/156/CEE, JO L 78, 26.3.1991, p. 32
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1
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Proiectul s-a încheiat la 14 mai 1998, cheltuielile publice ridicându-se la 198 607 355 de drahme 
(582 853,57 EUR). Deoarece lucrările suplimentare aveau drept scop protejarea sitului, acestea
au fost finanțate exclusiv din fonduri naționale. Costul acestor lucrări s-a ridicat la 149 710,47 
EUR. 

Beneficiarul final și entitatea responsabilă cu executarea proiectului a fost asociația însărcinată 
cu serviciile de curățenie ale orașului Domokos. După data de 6 octombrie 1999 (data dizolvării 
acestei asociații), municipiul Domokos și-a asumat responsabilitatea sitului.

După punerea în funcțiune a depozitului și ca urmare a dizolvării asociației care se ocupa de
curățenie, gestionarea deșeurilor s-a dovedit a fi defectuoasă, iar lichidele din depozit s-au scurs 
fără a fi tratate biologic. Pentru a soluționa problema, municipiul Domokos a pus în aplicare 
proiectul de realizare a depozitului de deșeuri de la Domokos, care a fost finanțat exclusiv din 
fonduri naționale.

Prin scrisoarea din data de 7 aprilie 2006 s-a solicitat autorităților elene furnizarea de informații 
cu privire la stadiul actual al operațiunilor și la măsurile adoptate pentru a asigura respectarea
legislației europene în domeniul mediului, în special în ceea ce privește atribuirea permisului, 
desfășurarea inspecțiilor de către autoritățile competente, controalele de calitate și analizele apei, 
precum și liniile principale ale planului de amenajare a sitului.
Deoarece Comisia nu a primit niciun răspuns, o scrisoare de rapel a fost adresată autorităților 
elene, solicitându-le acestora să transmită informațiile în termen de o lună.

Imediat ce serviciile Comisiei primesc un răspuns, Comisia pentru petiții va fi informată cu 
privire la evoluția acestui caz.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Pentru a verifica afirmațiile petiționarului, Comisia s-a adresat autorităților elene, solicitând 
informații cu privire la regimul de autorizare și de funcționare a depozitului de deșeuri de la 
Domokos.

S-a constatat că depozitul menționat mai sus, care este operațional începând din 1998, prezenta 
disfuncții. Pentru a remedia acest lucru și a amenaja situl adaptându-l exigențelor legislației 
comunitare (și anume Directiva 99/31/CE1 privind depozitele de deșeuri, care este aplicabilă 
începând cu 16 iulie 2001), autoritățile elene au efectuat evaluarea caracteristicilor sitului. 

S-a realizat o evaluare a impactului asupra mediului, care a dus la adoptarea Deciziei
3049/6.6.2007 a Secretarului General al Regiunii Grecia Continentală. Decizia stabilește 
condițiile de mediu pentru adaptarea și funcționarea viitoare a sitului. Ulterior, exploatatorul 
sitului a pregătit și a trimis spre aprobare autorităților regionale studiul de organizare și de 
funcționare a depozitului. În plus, s-a realizat o inspecție a sitului de către autoritățile locale, 
pentru a se asigura că acesta respectă condițiile stabilite în domeniu prin Decizia 3049/6.6.2007. 
În sfârșit, prefectul a emis o autorizație pentru funcționarea depozitului de deșeuri 
(11848/19.12.2007). 

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p.1.
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Având în vedere cele menționate anterior, se pare că depozitul existent a fost amenajat pentru ca 
exploatarea acestuia să poată fi continuată în conformitate cu exigențele legislației comunitare 
aplicabile. Prin urmare, nu este posibil să se stabilească existența unei încălcări a legislației 
comunitare de mediu.
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