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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0920/2005, ingiven av Evangelos Alexos (grekisk medborgare) (för 
medborgargruppen Domokos) (och undertecknad av ytterligare tre personer), om 
ett olagligt utsläpp i Domokos Ftiotidas i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att en deponi alldeles intill Domokos Ftiotidas inte uppfyller gällande 
miljö- och hälsobestämmelser. Framställaren framhåller särskilt att den berörda deponin har 
bidragit till en svår förorening av grundvattnet och därför utgör en fara för folkhälsan. 
Deponin har enligt framställaren finansierats med EU-medel och han ber Europaparlamentet 
ingripa och garantera att gällande EU-rättsakter på området respekteras.

Upplysningar

– Medborgargruppen har redan väckt talan vid domstolen i Lamia.

– Framställningen åtföljs av en omfattande dokumentation och fotografier.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 februari 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 maj 2006.

Bakgrunden till framställningen

Framställaren uttrycker sin oro över driften av en avfallsdeponi i Domokos Ftiotidas i 
Grekland.
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Enligt framställaren medför driften av avfallsdeponin, som godkändes 1996–1997 och har 
varit i drift sedan 1999, svåra hälso- och miljöproblem på grund av flera brister, särskilt vad 
gäller kontrollen av lakvatten och skydd av vatten, kontrollen av biogas och den allmänna 
driften av anläggningen. Framställaren hävdar att olika tekniska villkor som föreskrivs i 
tillstånden ännu inte har genomförts.

Kommissionens kommentarer

De allmänna skyldigheterna när det gäller avfallsbehandling föreskrivs på gemenskapsnivå i 
direktiv 75/442/EEG om avfall1. Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att dels se till 
att avfallet tas om hand eller återvinns utan att äventyra människors hälsa eller skada miljön, 
dels att de företag som tar om hand eller återvinner avfallet har tillstånd och regelbundet 
kontrolleras. 

I direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall2 anges de tekniska villkoren för utformning, 
drift samt avslutning och efterföljande underhåll av deponier för att förhindra eller minimera 
negativ inverkan av deponierna på människors hälsa och miljön. För deponier som fått 
tillstånd eller som redan var i drift då direktivet införlivades, dvs. den 16 juli 2001, krävs 
enligt direktivet att en omställningsplan för de berörda anläggningarna inges till de behöriga 
myndigheterna inom ett år, så att dessa myndigheter kan besluta om driften av deponierna kan 
fortsätta i överensstämmelse med de tekniska kraven i direktivet.

Slutsats

Kommissionen kommer att skriva till de grekiska myndigheterna för att begära upplysningar 
som gör det möjligt för kommissionen att bedöma om Grekland uppfyller sina skyldigheter 
enligt tillämplig gemenskapslagstiftning. Europaparlamentets utskott för framställningar 
kommer att underrättas om de grekiska myndigheternas svar.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006.

Enligt de upplysningar som de grekiska myndigheterna lämnat godkändes projektet för 
uppförandet av avfallsdeponin i Domokos den 28 mars 1997 för samfinansiering genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för det regionala operativa programmet 
för det grekiska fastlandet 1994–1999. Dess budget uppgick till 231 130 000 drachmer 
(678 297,87 euro).

Projektet avsåg uppförandet av en 33 000 m² stor avfallsdeponi för 15 000 invånares behov, 
inbegripet inhägnad av området, belysning och planteringar, avloppsnät och vägar.

Projektet var klart den 14 maj 1998 och de offentliga utgifterna uppgick till 
198 607 355 drachmer (582 853,57 euro). Kompletterande arbeten för att skydda 
anläggningen har finansierats helt med nationella medel. Kostnaden för dessa arbeten uppgår 
till 149 710,47 euro. 

                                               
1 Ändrat genom direktiv 91/156/EEG, EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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Den organisation som ansvarar för renhållningen i staden Domokos var den slutliga 
bidragsmottagaren och den enhet som ansvarade för projektet. Efter den 6 oktober 1999 (det 
datum då denna organisation upplöstes) övertog Domokos kommun ansvaret för 
anläggningen.

Sedan anläggningen tagits i drift och organisationen upplösts visade sig hanteringen av 
avfallet bristfällig och lakvatten från deponin har släppts ut utan biologisk rening. För att 
finna en lösning på problemet genomförde Domokos kommun ett projekt för deponin som 
finansierades helt med nationella medel.

Genom en skrivelse av den 7 april 2006 ombads de grekiska myndigheterna att lämna 
upplysningar om det rådande läget för driften och de åtgärder som antagits för att säkerställa 
överensstämmelse med EU:s miljölagstiftning, särskilt vad gäller beviljande av tillstånd, 
genomförande av inspektioner av de behöriga myndigheterna, kontroll av kvaliteten och 
analyser av vattnet samt huvuddragen i omställningsplanen för anläggningen.

Eftersom kommissionen inte fick något svar skickades en påminnelse till de grekiska 
myndigheterna med en begäran om upplysningar inom en månad.

När kommissionens avdelningar har fått svar kommer utskottet för framställningar att 
informeras om ärendets utveckling.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008.

För att verifiera framställarens påståenden vände sig kommissionen till de grekiska 
myndigheterna med en begäran om information om tillståndssystemet och driften av 
avfallsdeponin i Domokos.

Det framkom att denna deponi, som varit i drift sedan 1998, hade funktionsbrister. För att 
avhjälpa bristerna och anpassa anläggningen till gemenskapslagstiftningen (dvs. direktiv 
99/31/EG1 om deponering av avfall, som är tillämplig från och med den 16 juli 2001) inledde 
de grekiska myndigheterna en utvärdering av anläggningens tillstånd. 

En miljökonsekvensbedömning utfördes och ledde till att generalsekreteraren för regionen 
Grekiska fastlandet den 6 juni 2007 antog beslut nr 3049. Genom beslutet fastställdes 
miljövillkoren för anpassningen av anläggningen och den fortsatta driften av den. Följaktligen 
sammanställde anläggningens operatör en rapport om organisationen och driften av deponin 
som ingavs till de regionala myndigheterna för godkännande. Dessutom har de lokala 
myndigheterna inspekterat anläggningen för att försäkra sig om att den uppfyller de villkor 
som fastställdes genom beslut nr 3049. Slutligen utfärdade prefekten den 19 december 2007 
ett tillstånd för driften av deponin (nr 11848). 

Den befintliga anläggningen tycks enligt ovanstående redogörelse ha anpassats så att driften 
kan fortsätta i överensstämmelse med kraven i den tillämpliga gemenskapslagstiftningen. 
Något brott mot gemenskapens miljölagstiftning kan således inte konstateras.

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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