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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras (grekisk medborgare) (för 
kommunstyrelsen i Megalopoli), om de grekiska myndigheternas bristande 
efterlevnad av EU:s kriterier och förfaranden för att ta emot avfall på deponier i 
samband med en planerad deponi i närheten av Megalopoli på Peloponnesos i 
Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är borgmästare i staden Megalopoli på Peloponnesos i Grekland, klagar 
över omständigheterna vid den tillåtelse som det grekiska miljöministeriet i januari 2008 gav 
det grekiska elbolaget DEI för att uppföra en deponi för byggmaterial som innehåller asbest. 
Föremålet för detta tillstånd ”asbestavfall” har sedermera ändrats till ”industriavfall och annat 
avfall”, och framställaren påpekar att detta strider mot bestämmelserna i rådets beslut 
2003/33/EG om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i 
enlighet med artikel 16 och bilaga II i direktiv 1999/31/EG. Här anges att deponier som tar 
emot byggmaterial som innehåller asbest och annat asbestavfall endast får ta emot 
byggmaterial som innehåller asbest och annat asbestavfall. Avfallet får inte innehålla andra 
farliga ämnen än bunden asbest. Framställaren ber därför Europaparlamentet att ingripa och se 
till att de grekiska myndigheterna respekterar de rättigheter som befolkningen i och omkring 
Megalopoli har i enlighet med EU:s miljölagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Kommissionen har granskat denna framställning med utgångspunkt i om det möjligen har 
skett en överträdelse av direktiven 99/31/EG och 85/337/EEG1, om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt direktiv 97/11/EG2 och 
2003/35/EG3. 

I den lagstiftning som införlivar direktiv 99/31/EG i grekisk lag anges att huvudmannen, 
innan en ansökan om tillstånd för en deponi får lämnas in, ska erhålla ett beslut om 
godkännande av projektet utifrån miljömässiga grunder. Ett sådant godkännande beviljas i 
enlighet med bestämmelser som införlivas i grekisk lagstiftning genom direktiv 85/337/EEG. 

Enligt tillgänglig information framgår att en miljökonsekvensbeskrivning av projektet har 
inletts. Behörigt ministerium har antagit en preliminär miljöbedömning av projektet. 
Antagande av en sådan utgör dock ett preliminärt steg som inte är juridiskt bindande. 
Uppdragsgivaren måste genomföra en miljökonsekvensbeskrivning som ska ställas till 
allmänhetens och berörda myndigheters förfogande. Sedan ska berörd myndighet fatta ett 
slutligt beslut.

Eftersom utvärderings- och tillståndsförfarandet befinner sig i ett preliminärt skede, anser inte 
kommissionen att det är möjligt att fastställa att någon överträdelse har skett av direktiv 
85/337/EEG, och följaktligen inte heller av direktiv 99/31/EG.

Slutsats

Kommissionen konstaterar att det inte skett någon överträdelse av gemenskapens 
miljölagstiftning i detta skede. 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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