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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0212/2008, ingiven av Ioannis Papadopoulos (belgisk medborgare), 
om anläggandet av avfallsdeponier

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att rutinerna för avfallshantering i Grekland är otillåtliga, dvs. att 
Grekland kommer att bötfällas för alla avfallsdeponier som inte uppfyller EU:s kriterier och 
att Grekland i all hast har anlagt avfallsdeponier i områdena Karvounari, som är betesmark för 
boskap och får, och Levkimi, ett turistområde, för att undvika detta. Framställaren hävdar att 
en oberoende miljökonsekvensbedömning måste genomföras innan man anlägger 
avfallsdeponierna, som finansieras av EU:s skattebetalare, och att finansieringen av dem bör 
stoppas i avvaktan på resultaten från undersökningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

På gemenskapsnivå regleras avfallsdeponier genom rådets direktiv 1999/31/EG1 av 
den 26 april 1999 om deponering av avfall. I direktivet fastställs kraven på avfallsdeponiernas 
utformning, verksamhet, stängning och efterbehandling.

Enligt bilaga I till direktivet om avfallsdeponi måste man vid lokalisering av avfallsdeponin ta 
hänsyn till kraven knutna till
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a) avstånden från platsens gräns till bostads- och rekreationsområden, vattenvägar, 
vattenförekomster och andra jordbruks- eller stadsområden,

b) närvaron av grundvatten, kustvatten eller naturskyddsområden i grannskapet,
c) de geologiska och hydrogeologiska förhållandena i området,
d) risken för översvämning, landsänkning, jordskred eller laviner på platsen, och
e) skyddet av natur- eller kulturarv i området.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska bestämma platsen för och godkänna 
avfallsdeponin. Avfallsdeponin kan endast godkännas om platsens karaktär, med hänsyn till 
angivna krav, inte utgör en allvarlig miljörisk.

I samband med avfallsdeponier för miljöfarligt avfall måste man även göra en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med rådets direktiv 1985/337/EEG1, ändrat genom 
direktiv 1997/11/EG2, om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt. Andra avfallsdeponier kan bli ämne för en bedömning om de sannolikt kommer att ha 
stor inverkan på miljön. Enligt befintlig grekisk lagstiftning genom vilken direktivet införlivas 
krävs alltid en miljökonsekvensbedömning för avfallsdeponi-projekt.

Enligt den information som finns tillgänglig för kommissionen blev avfallsdeponin i 
Karvounari godkänd efter miljökonsekvensbedömning genom beslut 3679/24.9.2003. På 
samma sätt genomfördes en miljökonsekvensbedömning för avfallsdeponin i Levkimi, 
varefter projektet godkändes genom beslut 7293/9.8.1999. Man tar också med båda platserna i 
de tillämpliga regionala planerna för avfallshantering.

Som fördragets väktare skulle kommissionen vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat om 
den hade haft tillräckliga bevis för att en överträdelse av gemenskapsrätten hade ägt rum. På 
grundval av framställarens upplysningar i detta fall anser dock kommissionen att båda 
platserna uppfyller kraven i angivna EG-lagstiftning och att därför ingen överträdelse av 
gemenskapsrätten kan konstateras.
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