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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0212/2008 af Ioannis Papadopoulos, belgisk statsborger, om 
etableringen af lossepladser

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at affaldshåndteringen i Grækenland er ulovlig, hvilket betyder, at landet 
vil blive pålagt en bøde for hver losseplads, der ikke opfylder EU's kriterier, og at man for at 
undgå dette har travlt med at etablere lossepladser i området Karvounari, et område hvor man 
opdrætter kvæg og får, samt Levkimi, et turistområde. Andrageren mener, at der bør 
foranlediges en uafhængig undersøgelse af virkningen på miljøet forud for etableringen af 
lossepladserne, som betales af europæiske skatteydere, og at finansieringen af dem bør 
stoppes, mens man afventer resultatet af undersøgelsen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Deponeringsanlæg er på fællesskabsplan reguleret ved direktiv 1999/31/EF1 om deponering 
af affald. I dette direktiv fastsættes kravene til udformning, drift, nedlukning og 
efterbehandling af deponeringsanlæg. 
I henhold til bilag I til direktivet om deponering af affald skal der ved placeringen af et 
deponeringsanlæg tages hensyn til:

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.

Adlib Express Watermark



PE416.475v01-00 2/2 CM\756635DA.doc

DA

a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, 
vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder

b) forekomsten af grundvand, kystnære vandområder eller fredede arealer i området
c) områdets geologiske og hydrogeologiske forhold
d) risikoen for oversvømmelse, sætning, jordskred eller laviner på anlægget
e) beskyttelse af natur- eller kulturværdier i området.

Valget af deponeringsanlæggets beliggenhed og beslutningen om at godkende et 
deponeringsanlæg påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder. Et deponeringsanlæg 
kan kun godkendes, hvis dets karakteristika med hensyn til de ovennævnte krav viser, at 
deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko. 

Deponeringsanlæg for farligt affald skal også underkastes en vurdering af virkningerne på 
miljøet i henhold til direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Andre deponeringsanlæg kan 
underkastes en vurdering, hvis de vil kunne påvirke miljøet væsentligt. I henhold til den 
gældende græske lovgivning, der omsætter direktivet, kræves der altid en vurdering af 
virkningerne på miljøet for projekter vedrørende deponeringsanlæg.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, er Karvounaris losseplads blevet 
godkendt efter en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ved beslutning 
3679/24.9.2003. Der blev ligeledes foretaget en VVM for Levkimis losseplads, og projektet 
blev godkendt ved beslutning 7293/9.8.1999. De to lossepladser indgår også i de relevante 
regionale affaldshåndteringsplaner.
Som traktatens vogter vil Kommissionen retsforfølge enhver medlemsstat, hvis den har 
tilstrækkelig grund til at antage, at fællesskabsretten tilsidesættes. I lyset af de oplysninger, 
som andrageren har fremsendt i denne sag, mener Kommissionen imidlertid, at de to 
lossepladser opfylder de krav, der er fastsat i ovennævnte fællesskabslovgivning, og derfor 
kan der ikke påvises nogen tilsidesættelse af fællesskabsretten."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.

Adlib Express Watermark


	756635da.doc

