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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0978/2008 af Panagiotis Bouras, græsk statsborger, for 
kommunalbestyrelsen i Megalopoli, om de græske myndighedernes manglende 
håndhævelse ad EU's kriterier og procedurer for modtagelse af affald på 
deponeringsanlæg i forbindelse med et planlagt deponeringsanlæg i nærheden af 
Megalopoli på Peloponnes i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i byen Megalopoli på Peloponnes i Grækenland, påklager, de 
omstændigheder, der er forbundet med den tilladelse, det græske miljøministerium i januar 
2008 gav det græske elektricitetsselskab, DEI, til opførelse af et deponeringsanlæg til 
asbestholdige byggematerialer.  Genstanden for denne tilladelse, nemlig "asbestaffald", er 
siden blevet ændret til "industriaffald og andet affald", og andrageren påpeger, at dette er i 
modstrid med bestemmelserne i Rådets beslutning 2003/33/EF om opstilling af kriterier og 
procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i 
direktiv 1999/31/EF, hvori det hedder, at deponeringsanlæg, der modtager asbestholdige 
byggematerialer og andet asbestaffald, må kun modtage asbestholdige byggematerialer og 
andet asbestaffald, som egner sig til det, og at affaldet ikke må indeholde andre farlige stoffer 
end bundet asbest.  Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind over for 
de ansvarlige græske myndigheder med henblik på at sikre, at de miljørettigheder, beboerne i 
og omkring Megalopoli har i henhold til EU's retsakter, bliver respekteret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

Kommissionens vurdering af dette andragende vedrører ikke kun en eventuel overtrædelse af 
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direktiv 99/31/EF, men også af direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 
2003/35/EF3.
I henhold til lovgivningsmæssige ramme for gennemførelse af direktiv 99/31/EF i den græske 
lovgivning skal der træffes beslutning om godkendelse af miljøvilkårene, før der kan ansøges 
om tilladelse til udnyttelse af en losseplads. Beslutningen om godkendelse af miljøvilkårene 
træffes i overensstemmelse med bestemmelserne om gennemførelse af direktiv 85/337/EF i 
græsk lovgivning.

Ifølge de tilvejebragte oplysninger er den miljømæssige vurderingsproces af det pågældende 
projekt blevet indledt. Det kompetente ministerium har vedtaget en indledende miljømæssig 
vurdering af projektet. Det skal dog understreges, at denne vurdering kun er indledende og 
ikke får juridisk bindende konsekvenser. Bygherren skal foretage en miljøkonsekvensanalyse, 
som bliver tilgængelig for offentligheden og de relevante myndigheder. Den kompetente 
myndighed skal herefter træffe den endelige beslutning.

Da sagen endnu kun vurderes på det indledende stadie, mener Kommissionen ikke, at det er 
muligt at fastslå, om bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF og 99/31/EØF er overtrådt.

Konklusion

Kommissionen konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt er tale om et brud på 
fællesskabets miljølovgivning."

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


