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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että asiasta vastaavat Kreikan viranomaiset ovat antaneet 
luvan kaatopaikan rakentamiseen itäisessä Attikassa sijaitsevien Mavro Vouno 
Grammatikoun ja Bragoni Kerateas Lavreotikisin lähettyville. Hän väittää, että kyseinen 
hanke on nykyisen asiaa koskevan EU:n lainsäädännön vastainen ja pyytää näin ollen 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Tausta/Yhteenveto tosiasioista/Historia

Jätehuollon asianmukaisen ympäristöinfrastruktuurin puuttuminen on merkittävä aihe 
Kreikassa. Komission yksiköt seuraavat tiiviisti alan kehitystä sen varmistamiseksi, että asiaa 
koskevaa EY:n lainsäädäntöä noudatetaan ja kiinteiden jätteiden käsittely toteutetaan 
Kreikassa ympäristöystävällisesti. Attikan alueella tilanne on erityisen vaikea monista syistä:
alueen suhteellisen suuri väestöntiheys (vuonna 2004 arviolta 4 000 000 asukasta, mikä vastaa 
36 prosenttia koko Kreikan väestöstä), väestön vähäiset tiedot jätehuollosta ja tästä johtuvat 
ehdotettujen ratkaisujen yleiseen hyväksymiseen liittyvät ongelmat, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin suunnitelmien viiveet jne.
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Komissio on yrittänyt korjata tilanteen sekä oikeustoimilla että rahoitusavulla. Se on myös 
pyrkinyt edistämään kiinteiden jätteiden huollon asianmukaisia tapoja kaikkialla Kreikassa, 
Attikan alue mukaan lukien.

EY:n varoja on myönnetty kiinteiden jätteiden käsittelyä koskeville hankkeille erityisesti 
vuosien 1999–2006 yhteisön tukikehyksen ja sitä aiempien tukikehysten yhteydessä. Attikan 
alueella EY on jo yhteisrahoittanut kaikkia merkittäviä hankkeita. Merkittävimmille Attikan 
jätehuoltohankkeille, Fylissä Attikan länsiosassa sekä vetoomuksen aiheena oleville 
Grammatikossa ja Kerateassa Attikan itäosassa sijaitseville kaatopaikoille, hyväksyttiin 
koheesiorahastosta maksettava yhteisön rahoitus joulukuussa 2004. Lisäksi Kreikan 
viranomaiset sitoutuivat sulkemaan laittomia kaatopaikkoja, joista jotkut sijaitsevat Attikan 
alueella (vuonna 2003 hyväksytyn tarkistetun kansallisen jätehuoltosuunnitelman mukaan 
kaikki laittomat kaatopaikat olisi suljettava ja kunnostettava vuoden 2008 loppuun mennessä).

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa sitä, että asiasta vastaavat Kreikan viranomaiset ovat antaneet 
luvan kahden kaatopaikan rakentamiseen itäisessä Attikassa Grammatikossa sijaitsevassa 
Mavro Vounossa (alueen pohjoisosa) ja Kerateassa sijaitsevassa Vragonissa (alueen eteläosa). 
Kaatopaikat aiheuttavat huomattavia ympäristövahinkoja luontoon liittyvien ja historiallisten 
syiden kannalta arvokkailla alueilla. Vetoomuksen esittäjän mukaan koheesiorahastosta 
maksettavaa yhteisrahoitusta koskevan komission päätöksen useita ehtoja ei noudateta. 
Esimerkkejä tästä ovat komission päätöksen liitteen I 8 kohta, jossa määrätään töiden 
aloittamisesta ja lopettamisesta, ja saman liitteen 12 kohdan (erityisehdot) 1, 2 ja 
5 b alakohdat, joissa määrätään tietyistä erityisehdoista ja noudatettavista määräajoista.

Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio on hyvin tietoinen jätehuollon tilanteesta Kreikassa ja erityisesti Attikassa, jossa 
joillakin alueilla, muun muassa vetoomuksen kattamilla alueilla, ei ole asianmukaista 
infrastruktuuria vaan laittomia kaatopaikkoja.

Vetoomuksessa mainitut kaksi kohdetta Attikan itäosassa valittiin komission tietojen mukaan 
muiden kohteiden joukosta asiasta vastaavien paikallisten ja kansallisten viranomaisten 
käymien keskustelujen ja tekemien tutkimusten perusteella. Kaikki mahdolliset kohteet 
nimitettiin lopullisesti erityisessä laissa, joka hyväksyttiin Kreikan parlamentin käsittelyn ja 
äänestyksen jälkeen kesäkuussa 2003 (laki 3164, 33 artikla, Kreikan tasavallan virallinen lehti 
nro 176/2-7-2003). Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/EY1, 
sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisissa yksityiskohtaisissa ympäristövaikutusten 
arvioinneissa todettiin, että kyseiset kaksi kohdetta soveltuvat mitä parhaiten kaatopaikoiksi. 
Suoritetuissa ympäristövaikutusten arvioinneissa ja vastaavissa kansallisen lainsäädännön 
ministeripäätöksissä, joilla ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei käsitelty pelkästään kaatopaikkoja vaan pikemminkin 
kaikkia jätehuollon osia, mukaan lukien jätteiden kierrätystä, kompostointia ja esikäsittelyä 
koskevat määräykset.

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
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Kreikan viranomaiset toimittivat vuonna 2004 komissiolle täydelliset tiedot koskien 
ainoastaan kaatopaikkojen rahoittamista koheesiorahastosta, minkä ensisijaisena tavoitteena 
oli alueen valvomattomien ja laittomien kaatopaikkojen lakkauttaminen, ja ilmoittivat, että 
integroitua jätehuoltoa koskevat lisätoimet käynnistetään myöhemmin ja joka tapauksessa 
kaatopaikkojen valmistuttua käyttäen kansallisia varoja. Komissio päätti hankkeiden 
yhteisrahoituksesta joulukuussa 2004, sen jälkeen kun se oli arvioinut niiden 
yhdenmukaisuuden yhteisön lainsäädännön, myös ympäristölainsäädännön, kanssa. 
Suunnitelman asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi komissio lisäsi edellä 
mainittujen päätösten liitteen I 12 kohtaan useita erityisehtoja, joita vetoomuksen esittäjä 
katsoo rikotun. Lisäksi on syytä muistaa, että kaatopaikoista annetun direktiivin 5 artiklan 
nojalla kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää on vähennettävä 
75 prosenttiin vuonna 1995 tai viimeisimpänä sitä edeltävänä vuonna, jonka osalta on 
käytettävissä standardoituja Eurostat-tietoja, tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen 
kokonaismäärästä (massan mukaan). Kreikan on täytettävä tämä velvollisuus 
heinäkuuhun 2010 mennessä.

Kansalaiset ovat ryhtyneet Kreikan tuomioistuimissa oikeustoimiin, joilla vastustetaan 
Kreikan viranomaisten päätöksiä kyseisten kohteiden valinnasta. Tämän vuoksi edellä 
mainittuihin hankkeisiin liittyviä rakennustöitä ei ole vielä aloitettu. Kreikan korkein oikeus 
teki vasta huhtikuussa 2007 myönteisen päätöksen Fylin (Länsi-Attika) ja Grammatikon 
(Itä-Attika) kaatopaikoista ja hylkäsi kaikki kanteen esittäjien perusteet todeten, että kohteet 
on valittu Kreikan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien laki, jolla yhteisön lainsäädäntö 
(erityisesti ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi) on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Keratean kaatopaikasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Edellä mainittujen taustatietojen perusteella komissio antaa seuraavat vetoomuksen esittäjän 
väitteisiin liittyvät huomiot:

Yleisesti ottaen vetoomuksen esittäjä väittää, ettei käsittelemättömien jätteiden sijoittaminen 
kaatopaikoille ole sallittua kaatopaikoista annetun direktiivin 99/31/EY1 nojalla ja tämän 
vuoksi Grammatikon ja Keratean kaatopaikkojen toimintaa ei tulisi käynnistää ennen kuin 
jätehuollon kaikki osat ovat käyttövalmiita. Yhteisrahoitusta koskevan komission päätöksen 
tarkoituksena on varmistaa, että kaatopaikalla voidaan toteuttaa kaikki jätteiden käsittelyssä 
tarvittavat toimet.

Jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille on hyväksyttävä jätehuollon menetelmä, mikäli se 
täyttää direktiivissä 99/31/EY säädetyt vaatimukset. Tehokkaasti valvotulla ja EU:n 
lainsäädännön mukaisella kaatopaikalla ei ole mitään tekemistä olemassa olevien laittomien ja 
valvomattomien kaatopaikkojen kanssa. Kuten edellä mainitaan, ministeripäätökset 
kummankin kohteen ympäristövaikutusten arvioinnista koskevat jätehuollon kaikkia osia eli 
kaatopaikkaa ja jätteiden käsittelyssä tarvittavia järjestelyjä (lajittelu, kierrätys ja 
kompostointi). Kreikan viranomaiset esittelivät kaatopaikkahankkeen ensisijaisesti laittomien 
kaatopaikkojen käytön lopettamiseksi ja sitoutuivat käynnistämään muut toimet (esikäsittely, 
kierrätys, kompostointi ja lisäksi toimet jätteiden valikoimiseksi niiden alkulähteillä) 
myöhemmin kaatopaikan rakennustöiden valmistuttua. Yhteisrahoitusta koskevassa 
komission päätöksessä on erityisehtoja sen varmistamiseksi, että kaatopaikka toimii EY:n 

                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi liitteen I 12 kohdan erityisehto nro 2).

Kaatopaikkahankkeen käsittely korkeimmassa oikeudessa viivästytti koko menettelyä, koska 
oli tärkeää saada ensin oikeuden päätös, joka on edellytyksenä koko järjestelmän 
onnistumiselle. Tähän liittyen on huomattava, että paikallisviranomaiset voivat halutessaan 
järjestää kierrätyksen tai muita kiinteän kaupunkijätteen käsittelyn pitkälle kehitettyjä 
menetelmiä ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimet laittomien kaatopaikkojen sulkemiseksi.

Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti koheesiorahaston kautta tapahtuvaa kyseisen kahden 
hankkeen yhteisrahoitusta koskevan komission päätöksen sisältämään viiteen määräaikaan:

1. Vetoomuksen esittäjä väittää, että koheesiorahaston kautta tapahtuvaa yhteisrahoitusta 
koskevan komission päätöksen liitteen I 12 kohdan erityisehtoa nro 1, jossa edellytetään, että 
Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin kaatopaikoista annetun 
direktiivin 1999/31/EY erityisjätteitä (esimerkiksi vaarallisia jätteitä) koskevien vaatimusten 
täyttämiseksi 30. kesäkuuta 2005 mennessä, ei noudatettu.

Komissio korostaa, että Kreikka on jo hyväksynyt direktiivissä 1999/31/EY säädetyn 
erityisjätteiden käsittelyä koskevan oikeudellisen kehyksen, vaikkakin edellä mainitun 
määräajan jälkeen. Kreikka on jo ilmoittanut komissiolle sellaisten lakien hyväksymisestä, 
joilla säädetään erityisjätteiden kuten sairaalajätteen, jäteöljyjen, käytettyjen renkaiden, 
paristojen ja akkujen, romuajoneuvojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelystä.

2. Vetoomuksen esittäjä väittää, että koheesiorahaston kautta tapahtuvaa yhteisrahoitusta 
koskevan komission päätöksen liitteen I 12 kohdan erityisehtoa nro 2, jossa edellytetään, että 
Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin kaatopaikoista annetun 
direktiivin 1999/31/EY kierrätystä, jätteiden vähentämistä jne. koskevien vaatimusten 
täyttämiseksi 31. joulukuuta 2005 mennessä, ei noudatettu. Kuten edellä huomautetaan, itse 
kaatopaikan rakentaminen oli edellytys ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
ministeripäätöksen sisältämien muiden toimien toteuttamiselle kyseisessä kahdessa kohteessa.
Komissio oli asettanut tämän ehdon olettaen, että kaatopaikan rakennustyöt olisivat alkaneet 
jo vuoden 2004 loppuun mennessä, joten määräajan (31. joulukuuta 2005) katsottiin olevan 
asianmukainen Kreikan viranomaisten painostamiseksi valmistelemaan päätöksen sisältämiä 
muita toimia. Kuten edellä jo mainittiin, oikeuskäsittely viivästytti kuitenkin koko menettelyä.

3. Vetoomuksen esittäjä väittää, että koheesiorahaston kautta tapahtuvaa yhteisrahoitusta 
koskevan komission päätöksen liitteen I 12 kohdan erityisehtoa nro 5 b, jossa edellytetään, 
että Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin kaikkien laittomien 
kaatopaikkojen sulkemiseksi ja käytöstä poistamiseksi 28. marraskuuta 2003 mennessä, ei 
noudatettu. Ensinnäkin edellä mainittu päiväys ei ole määräpäivä vaan päivä, jolloin Kreikan 
viranomaisten komissiolle toimittama, laittomia kaatopaikkoja ja alalla toteutettavia toimia 
koskeva kirje on päivätty. Erityisehdon nro 5 alaehdoissa, joihin sisältyy alaehto b, viitattiin 
todellisuudessa toimiin, jotka on toteutettava ennen kuin koheesiorahastosta maksetaan 
hankkeen loppumaksu, kuten päätöksessä nimenomaan mainitaan. Koska hanketta ei ole vielä 
käynnistetty, myöskään loppumaksun maksaminen ei tule kyseeseen. On kuitenkin 
huomattava, että laittomia kaatopaikkoja koskevat erityistoimet ovat käynnissä, sillä Kreikan 
viranomaiset (ympäristöministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö) ovat jo 
vahvistaneet rahoituksen laittomien kaatopaikkojen sulkemista ja kunnostamista varten sekä 



CM\777465FI.doc 5/8 PE396.614v01-00

FI

niiden korvaamiseen EY:n ympäristölainsäädännön mukaisilla kaatopaikoilla kaikkialla 
Kreikassa, myös Attikassa. On myös kiinnostavaa huomata, että yhteisrahoitusta koskevan 
asiakirjan toimittamisen aikoihin Kreikan viranomaisten toimittaman virallisen tiedotteen 
mukaan itäisen Attikan alueella oli 15 laitonta ja valvomatonta kaatopaikkaa, joista yksi oli 
Grammatikon kunnan ja toinen Keratean kunnan reuna-alueilla, joille on tarkoitus rakentaa 
kaksi laillista kaatopaikkaa.

4. ja 5. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että komission päätöksen liitteen I 8 kohdassa 
mainittua rakennustöiden aloittamispäivää (1. marraskuuta 2004) ja lopettamispäivää 
(31. toukokuuta 2007) ei voida noudattaa. Tämä pitää luonnollisesti paikkansa, sillä 
rakennustöitä ei ole vielä aloitettu, kuten edellä mainitaan. On selvää, että komission päätöstä 
on muutettava, kuten usein nykyisen hallintokäytännön yhteydessä tapahtuu. Saatavilla 
olevien tietojen mukaan kiinnostuksenilmaisupyyntöä koskeva menettely on saatettu 
päätökseen, tarjoukset on toimitettu ja lopulliset järjestelyt töiden aloittamiseksi on pian tehty, 
ainakin Grammatikon hankkeen osalta.

Johtopäätös

Komissio katsoo, että kiinteiden jätteiden käsittelyä koskeva asia Kreikassa, myös Attikan 
alueella, on tullut ratkaisevaan vaiheeseen, jossa on suunnitteilla toimia alaa koskevan 
yhteisön politiikan ja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi täysipainoisesti. Yhteisön 
varoin rahoitetun infrastruktuurin (esimerkiksi Ano Liossian mekaanisen lajittelun ja 
kompostoinnin yksikkö) lisäksi erityisesti Attikassa toteutettavat kolme kaatopaikkahanketta, 
joista on päätetty Attikan aluesuunnittelun yhteydessä ja jotka on vahvistettu vuonna 2003 
lailla nro 3164, näyttävät olevan välttämättömiä ensimmäisenä askeleena, mikäli ne ovat 
kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY teknisten standardien ja vaatimusten mukaisia.
Hankkeisiin on epäilemättä liitettävä muita yhteisön jätehuoltoa koskevan politiikan mukaisia 
toimia (esimerkiksi uudelleenkäyttö, jätteiden valikoiminen niiden alkulähteillä, kierrätys, 
kompostointi, polttaminen energian tuottamista varten jne.) kestävien ratkaisujen löytämiseksi 
jäteongelmaan tiheästi asutulla Attikan alueella. Komissio on jo aiemmin korostanut tätä 
tarvetta ohjelmakautta 2007–2013 koskevissa neuvotteluissa, ja myönteistä kehitystä 
kiinteiden jätteiden käsittelyssä on odotettavissa tänä ajanjaksona.

4. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008

Vetoomusvaliokunnassa 24. tammikuuta 2008 käytyjen keskustelujen jälkeen Kreikan 
viranomaisten kanssa pidettiin useita kokouksia. Kyseiset kokoukset olivat 
koheesiopolitiikkaa koskevien kysymysten seurantakokouksia tai teknisiä kokouksia, joissa 
käsiteltiin jätteitä ja ympäristöä koskevan yhteisön säännöstön noudattamista.

Kreikan viranomaisille ilmoitettiin, että niiden on edistyttävä täydentävien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa vuonna 2004 tehtyjen koheesiorahastoon liittyvien tarkistettujen päätösten 
mukaisesti. Tätä periaatetta sovelletaan myös alueellisten jätehuoltosuunnitelmien 
noudattamiseen ja täytäntöönpanoon.

Lisäksi Kreikan viranomaisille on lähetetty (2. huhtikuuta 2008) kirje, joka koskee niiden 
töiden ja laitosten toteuttamista, joista on päätetty Attikan alueellisella 
jätehuoltosuunnitelmalla ja joiden toteuttaminen on vahvistettu lain 3164 33 artiklalla 
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(Kreikan virallinen lehti nro 176/2-7-2003) EY:n jätepolitiikan ja jätteitä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Näihin töihin ja laitoksiin sisältyvät muun muassa 
kierrätyskeskukset, kompostointilaitokset ja kaatopaikat. Attikan alueellisella 
jätehuoltosuunnitelmalla, sellaisena kuin se on muutettuna 22. helmikuuta 2006, vahvistetaan 
valitut kohteet ja niihin liittyvät jätteiden käsittelylaitokset.

Valittuja kohteita (esimerkiksi Grammatikoa ja Kerateaa) koskevissa asiaa koskevan EY:n 
lainsäädännön mukaisissa ympäristövaikutusten arvioinneissa käsiteltiin kaatopaikkojen 
lisäksi myös muita laitoksia, kuten esikäsittely- ja kompostointilaitoksia, kierrätyskeskuksia 
jne. Kreikan viranomaiset ovat määritelleet nämä laitokset yhdennetyiksi 
jätehuoltolaitoksiksi. Tämä käy ilmi ministeripäätöksistä, joilla säädetään näiden kohteiden 
yleisistä toimintaehdoista. 

Kuten aiemmin mainittiin, huolestuneet Kreikan kansalaiset nostivat kanteen Kreikan 
korkeimmassa oikeudessa. Koheesiorahastosta yhteisrahoitettujen kaatopaikkojen 
perustaminen viivästyi kanteen perusteella. Nyt vaikuttaa siltä, että kun kyseinen tuomioistuin 
teki myönteisen päätöksen asiasta (eli hylkäsi kaikki kanteet, joiden tarkoituksena oli 
ministeripäätösten kumoaminen), työt voidaan aloittaa. Tämän takia komission on tärkeää 
tietää, mikä on yhdennettyjen jätehuoltolaitosten (kierrätys-, kompostointi- ja 
esikäsittelylaitokset jne.) suunnittelemista ja rakentamista koskevien täydentävien 
toimenpiteiden tämänhetkinen tilanne. Tämä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
kaatopaikkoja koskevan EU:n lainsäädännön noudattaminen ja jotta myös voidaan välttää 
yhteisrahoitettujen hankkeiden maksuja koskevat ongelmat, sillä tällaiset hankkeet ovat 
olennainen osa Phylissä, Grammatikossa ja Kerateassa toteutettavia hankkeita ja niiden 
rahoittamisesta on päätetty erityisin ehdoin.

Komissio seuraa edelleen tätä asiaa toimivaltaisilta Kreikan viranomaisilta pyydettyjen 
tietojen perusteella.

On huomautettava, että Kreikan yleisen jätehuollon osalta komissiolle on ilmoitettu 
virallisesti, että Kreikkaan on luotu ministeriöiden välinen komitea (päätös nro 465, 
17. maaliskuuta 2008) yhdennettyjen jätehuoltosuunnitelmien täytäntöönpanoa ja valvontaa 
varten. Komitean tehtävänä on erityisesti koordinoida ja valvoa yhdennetyn 
jätehuoltosuunnitelman täytäntöönpanoa EY:n lainsäädännön mukaisesti.

Tämänhetkisen tilanteen perusteella ei voida päätellä suoraan, että asiassa rikottaisiin EY:n 
ympäristölainsäädäntöä. Vaikuttaa siltä, että asiaa koskevat hankkeet on hyväksytty asiaa 
koskevan EY:n ympäristölainsäädännön säännösten mukaisesti. Jos komissio myöhemmässä 
vaiheessa havaitsee puutteita hankkeiden valvonnassa, se ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Komissio voi koheesiorahastosta rahoitettujen hankkeiden osalta kuitenkin vain toistaa, että 
toimivaltaiset komission yksiköt tarkistavat myöhemmin suunnitelman asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja (edellä mainittujen päätösten liitteen I 12 kohdan nojalla annetuilla) 
erityislausekkeilla säädettyjen erityisehtojen noudattamisen.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009
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Vetoomuksen esittäjä valittaa sitä, että asiasta vastaavat Kreikan viranomaiset ovat antaneet 
luvan kahden kaatopaikan rakentamiseen itäisessä Attikassa Grammatikossa sijaitsevassa 
Mavro Vounossa (alueen pohjoisosa) ja Kerateassa sijaitsevassa Vragonissa (alueen eteläosa). 
Kaatopaikat aiheuttavat huomattavia ympäristövahinkoja luontoon liittyvien ja historiallisten 
syiden kannalta arvokkailla alueilla. Vetoomuksen esittäjän mukaan koheesiorahastosta 
maksettavaa yhteisrahoitusta koskevien komission päätösten useita ehtoja ei noudateta.

Komissio antoi aikaisemmissa tiedonannoissaan perusteellisen selvityksen siitä, että asiaa 
koskevat hankkeet on hyväksytty asiaa koskevan EY:n ympäristölainsäädännön säännösten 
mukaisesti. Näitä säännöksiä ovat ympäristövaikutusten arviointia koskeva 
direktiivi 85/337/EY1, sellaisena kuin se on muutettuna, ja kaatopaikoista annettu 
direktiivi 99/31/EY2. On syytä muistaa, että ympäristövaikutusten arvioinneissa käsiteltiin 
kaatopaikkojen lisäksi myös muita laitoksia, kuten esikäsittely- ja kompostointilaitoksia, 
kierrätyskeskuksia jne. Tämä käy ilmi ympäristövaikutusten arviointia koskevista 
ministeriöiden yhteispäätöksistä, joissa määritellään näiden kohteiden rakentamista ja 
toimintaa koskevat yleiset toimintaehdot. Nämä päätökset koskevat jätehuollon kaikkia osia 
eli kaatopaikkaa ja jätteiden käsittelyssä tarvittavia järjestelyjä. On syytä korostaa, että 
Kreikan korkein oikeus hylkäsi kaikki vetoomuksen esittäjien perusteet todeten, että kohteet 
on valittu Kreikan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien laki, jolla ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettu direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen ei voida 
todeta, että EY:n ympäristölainsäädäntöä olisi tässä tapauksessa rikottu.

Mitä tulee koheesiorahastosta maksettavaa yhteisrahoitusta koskevien komission päätösten 
ehtojen noudattamiseen, rakennustyöt ovat viivästyneet pääasiassa siitä syystä, että 
huolestuneet kansalaiset ovat ryhtyneet oikeustoimiin, joilla vastustetaan ministeriöiden 
yhteispäätöksiä. Kreikan viranomaiset ovat pyytäneet, että yhteisrahoitusta koskevia 
komission päätöksiä muutettaisiin. He pyytävät erityisesti pidennystä määräaikaan, jonka 
kuluessa rakennustyöt on saatettava päätökseen. Komissio arvioi parhaillaan näitä pyyntöjä 
tuen myöntämistä koskevissa päätöksissä määriteltyjen erityisehtojen täytäntöönpanon 
kannalta.

Komissio ei ole tyytyväinen kummankaan hankkeen etenemiseen. Se on tehnyt Kreikan 
viranomaisille selväksi, että niiden on edistyttävä muiden laitosten rakentamisessa ja 
alueellisessa jätehuoltosuunnitelmassa määriteltyjen täydentävien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa. Komissio on keskeyttänyt tilapäisesti näiden kahden yhteisrahoitetun 
hankkeen rahoituksen arvioidakseen niiden etenemistä. 

Johtopäätös

Käytettävissä olevien tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että asiaa koskevaa EY:n 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.

Mitä tulee koheesiorahastosta maksettavaa yhteisrahoitusta koskevien päätösten ehtojen 
noudattamiseen, komissio on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että näitä erityisehtoja noudatetaan tehokkaasti.

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40; EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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