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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0212/2008, ingediend door Ioannis Papadopoulos (Belgische 
nationaliteit), over de aanleg van stortplaatsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de afvalbeheerpraktijken in Griekenland ontoelaatbaar zijn. Dit betekent dat 
het land een boete opgelegd zal krijgen voor elke stortplaats die niet voldoet aan de criteria 
van de EU. Teneinde dit te voorkomen, legt het nu haastig stortplaatsen aan in de regio's 
Karvounari, een runder- en schapenteeltgebied, en Levkimi, een toeristisch gebied. Indiener 
voert aan dat een onafhankelijke milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd voordat de 
stortplaatsen worden aangelegd, waarvan de kosten worden gedragen door de Europese 
belastingbetalers, en dat de financiering voor deze stortplaatsen moet worden opgeschort 
hangende de resultaten van het onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Stortplaatsen vallen op Gemeenschapsniveau onder Richtlijn 1999/31/EG1 betreffende het 
storten van afvalstoffen. In deze richtlijn worden eisen gesteld aan het ontwerp, de exploitatie, 
en de sluiting van stortplaatsen, alsmede de nazorg na sluiting. 
Volgens bijlage I bij deze richtlijn moet bij de inrichting van een stortplaats rekening worden 
                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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gehouden met voorschriften betreffende:

a) de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, 
waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds;

b) de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving;

c) de geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied;
d) het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het 

terrein;
e) de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving.

De selectie van een locatie voor een stortplaats en het besluit om toestemming te verlenen 
voor een stortplaats vallen onder de bevoegde instanties van de lidstaten. Er kan alleen 
toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de eigenschappen van de 
stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften geen ernstig gevaar voor het 
milieu opleveren. 

Voor stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen moet bovendien een milieu-effectbeoordeling 
worden uitgevoerd uit hoofde van Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG2 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten. Voor andere stortplaatsen kan een beoordeling nodig zijn als gerede kans bestaat op 
aanzienlijke milieu-effecten. De huidige Griekse wetgeving tot omzetting van de richtlijn 
vereist bij stortplaatsprojecten altijd een milieu-effectbeoordeling.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt is voor de stortplaats van Karvounari
een milieu-effectbeoordeling (MEB) uitgevoerd voorafgaand aan de goedkeuring ervan bij 
Besluit 3679/24.9.2003. Ook voor de stortplaats van Levkimi werd een MEB uitgevoerd, 
waarna bij Besluit 7293/9.8.1999 toestemming werd verleend voor het project. Bovendien 
figureren beide locaties in de toepasselijke afvalbeheersplannen. 

Zodra zij over voldoende bewijs beschikt om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op 
het Gemeenschapsrecht onderneemt de Commissie, als hoedster van het Verdrag, 
gerechtelijke stappen tegen de betreffende lidstaat. Op grond van de informatie die in deze 
zaak door indiener is aangedragen, meent de Commissie evenwel dat beide locaties in 
overeenstemming zijn met de voorschriften van bovengenoemde communautaire wetgeving. 
Er kan dan ook geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht worden vastgesteld.
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