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Betreft: Verzoekschrift 0078/2007, ingediend door Mavroudis Voridis (Griekse 
nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in Oost-Attika

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener brengt naar voren dat de verantwoordelijke Griekse autoriteiten toestemming hebben 
gegeven voor de aanleg van een vuilstortplaats in de buurt van Mavro Vouno Grammatikou 
en Bragoni Kerateas Lavreotikis in Oost-Attika. Hij stelt dat het desbetreffende project de 
huidige EU-wetgeving op dit gebied schendt en vraagt het Parlement daarom om tussenkomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Voorgeschiedenis

De afwezigheid van een goed functionerende infrastructuur op milieugebied voor de 
verwerking van afval is een belangrijk probleem in Griekenland. De diensten van de 
Commissie volgen de ontwikkelingen op dit vlak dan ook op de voet, teneinde te zorgen dat 
de desbetreffende wetgeving van de Europese Gemeenschap (EG) wordt nageleefd en dat de 
verwerking van vast afval in Griekenland geschiedt op een wijze die het milieu niet schaadt. 
Met name in de regio Attika is de situatie omwille van de volgende factoren precair: de 
relatief hoge bevolkingsdichtheid van de regio (in 2004 geschat op ongeveer 4 000 000 
inwoners, hetgeen overeenkomt met 36% van de totale Griekse bevolking), het geringe 
publieke bewustzijn ten aanzien van afvalbeheersing en de daaruit voortvloeiende problemen 
met de publieke acceptatie van voorgestelde oplossingen, vertragingen bij de planning op 
middellange en lange termijn, etc.
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De Commissie heeft zowel door rechtsmiddelen als door financiële steun geprobeerd de 
situatie op te lossen en bij te dragen aan geschikte beheersmiddelen voor de verwerking van 
vast afval in geheel Griekenland, met inbegrip van de regio Attika.

Voor wat betreft de financiële steun, met name die binnen het communautaire bestek voor de 
periode 1999-2006, alsmede eerdere perioden, zijn de EG-fondsen toegewezen aan projecten 
op het vlak van vast-afvalbeheer. Feitelijk zijn in de regio Attika alle belangrijke projecten 
medegefinancierd. In december 2004 werden de belangrijkste afvalbeheerprojecten in Attika, 
dat wil zeggen de stortplaatsen bij Fyli, West-Attika, en bij Grammatiko en Keratea, Oost-
Attika, het onderwerp van dit verzoekschrift, goedgekeurd voor Gemeenschapssteun uit 
hoofde van het Cohesiefonds. Daarnaast deden de Griekse autoriteiten de duidelijke 
toezegging dat illegale stortplaatsen, waarvan zich ook sommige in de regio Attika bevonden, 
zouden worden gesloten (volgens het herziene Landelijk Afvalbeheerplan dat werd 
goedgekeurd in 2003, zouden alle illegale stortplaatsen eind 2008 moeten zijn gesloten en 
gesaneerd).

Het verzoekschrift

Indiener stelt dat de verantwoordelijke Griekse autoriteiten de bouw van twee stortplaatsen 
hebben goedgekeurd in de buurt van Mavro Vouno bij Grammatiko en Vragoni bij Keratea in 
Oost-Attika (in respectievelijk het noorden en het zuiden), die aanzienlijke milieuschade 
zullen veroorzaken in gebieden van grote natuurlijke en historische waarde. Volgens indiener 
wordt een aantal van de artikelen van het besluit van de Commissie inzake de 
medefinanciering uit hoofde van het Cohesiefonds niet nageleefd, zoals punt 8 van Bijlage I 
van het besluit van de Commissie, dat het begin en het eind van de werkzaamheden betreft, en 
de onderdelen 1, 2 en 5b van punt 12, “Speciale voorwaarden”, van diezelfde bijlage, waarin 
bepaalde specifieke voorwaarden en uiterste data zijn opgenomen, die moeten worden 
nageleefd.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie is zich terdege bewust van de situatie ten aanzien van vast-afvalbeheer in 
Griekenland en, in het bijzonder, Attika, waar in sommige gebieden die momenteel illegale 
stortplaatsen hebben, de juiste infrastructuur ontbreekt. Dit betreft onder meer de gebieden 
waarop dit verzoekschrift betrekking heeft.

De twee locaties in Oost-Attika waar dit verzoekschrift betrekking op heeft, zijn volgens de 
informatie waarover de Commissie beschikt, geselecteerd uit een aanbod aan mogelijke 
locaties op basis van een reeks discussies, studies etc. die door de desbetreffende plaatselijke 
en nationale autoriteiten zijn opgezet en uitgevoerd. De uiteindelijke bestemming van alle 
mogelijke locaties is vastgelegd in een speciale wet, die na debat en stemming is goedgekeurd 
door het Griekse Parlement in juni 2003 (Wet 3164, artikel 33, staatsblad van de Griekse 
Republiek nr. 176/2-7-2003). In gedetailleerde milieueffectbeoordelingen (MEB’s) 
overeenkomstig Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten1, zoals gewijzigd, is vervolgens bevestigd dat deze twee 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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locaties het meest geschikt zijn als stortplaats. De uitgevoerde MEB’s en de overeenkomstige 
ministeriële besluiten waarin de nationale wetgeving waarin de MEB-richtlijn is omgezet, 
voorziet, betreffen niet zozeer de stortplaatsen als geïsoleerde locaties, maar vooral “integrale 
installaties voor afvalbeheer”, met inbegrip van voorzieningen voor het hergebruik, de 
compostering en de voorbehandeling van afval.

In 2004 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie een volledig dossier overgelegd met 
betrekking tot het feit dat uit het Cohesiefonds alleen stortplaatsen worden gefinancierd. Het 
stopzetten van het gebruik van ongecontroleerde, illegale vuilnisbelten in de regio heeft 
immers prioriteit. In het dossier wordt uitgelegd dat in een later stadium aanvullende 
maatregelen voor het “integrale beheer” zullen worden genomen, in ieder geval pas nadat de 
bouw van de stortplaatsen is voltooid. De financiering van deze maatregelen zal uit nationale 
bronnen komen. Nadat de Commissie had gecontroleerd of voornoemde projecten 
overeenstemden met de Gemeenschapsregels, met inbegrip van de milieuregels, besloot zij in 
december 2004 over te gaan tot medefinanciering. Om een algehele juiste uitvoering van het 
plan te waarborgen, nam de Commissie in het besluit onder punt 12 van Bijlage I, het punt 
waarvan indiener beweert dat het wordt geschonden, een aantal speciale clausules op. Hierbij 
dient in herinnering te worden gebracht dat overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn voor het 
storten van afval, het naar stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbaar stedelijk afval 
verminderd moet worden tot 75 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch 
afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar voor 1995 waarvoor 
gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn. Voor Griekenland is de uiterste 
datum om aan deze verplichting te voldoen, juli 2010.

Als gevolg van een gerechtelijke procedure die door de betreffende burgers bij de Griekse 
rechtbank is aangespannen tegen het besluit van de Griekse autoriteiten om de locaties in 
kwestie te selecteren, is nog niet begonnen met de fysieke werkzaamheden aan voornoemde 
projecten. Pas in april 2007 heeft het Grieks Hooggerechtshof een positieve uitspraak gedaan 
ten aanzien van de stortplaats bij Fyli in West-Attika en die bij Grammatiko in Oost-Attika, 
waarbij alle door de eisers aangevoerde argumenten zijn verworpen en werd geoordeeld dat 
het toewijzen van de locaties is geschied overeenkomstig de Griekse wetgeving, met inbegrip 
van de in Griekse wetgeving omgezette communautaire wetgeving, in het bijzonder de 
wetgeving inzake MEB’s. Ten aanzien van de stortplaats te Keratea is nog geen uitspraak 
gedaan.

Uitgaande van de hiervoor uiteengezette achtergrondinformatie geeft de Commissie het 
volgende commentaar op de specifieke argumenten van indiener:

Indiener beweert in het algemeen dat onder Richtlijn 99/31/EG1 het storten van onbehandeld 
afval op afvalstortplaatsen niet is toegestaan en dat derhalve de stortplaatsen te Grammatiko 
en Keratea niet in gebruik mogen worden genomen voordat een “integrale installatie voor 
afvalbeheer” is gebouwd. Het besluit van de Commissie om het project mede te financieren is 
er op gericht te zorgen dat de stortplaats in werking wordt genomen tezamen met de 
uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen voor de behandeling van afval.

Stortplaatsen vormen een acceptabele methode van afvalverwerking, echter op voorwaarde 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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dat de stortplaats voldoet aan alle vereisten die zijn vastgelegd in Richtlijn 99/31/EG. Als een 
stortplaats goed gereguleerd is en voldoet aan alle vereisten van de EU, lijkt deze in niets op 
de bestaande illegale of ongecontroleerde vuilnisbelten. Zoals al eerder uiteengezet, gaat het 
bij de ministeriële besluiten ter afsluiting van de MEB-procedure voor beide locaties om een 
“integrale installatie voor afvalbeheer”, dat wil zeggen een stortplaats en installatie die gericht 
zijn op de behandeling van afval (sortering, hergebruik en compostering). Omwille van de 
prioriteit hebben de Griekse autoriteiten eerst het stortplaatsenproject gepresenteerd, opdat de 
illegale vuilnisbelten onschadelijk konden worden gemaakt. Zij hebben hieraan de toezegging 
verbonden dat in een later stadium, na voltooiing van de stortplaats, alle overige maatregelen 
zullen worden genomen (voorbehandeling, hergebruik, compostering, maar ook stappen om 
reeds bij de bron het afval te scheiden etc.). Het medefinancieringsbesluit van de Commissie 
bevat een aantal specifieke clausules die garanderen dat de stortplaats gaat werken 
overeenkomstig de EG-wetgeving (bijvoorbeeld speciale clausule nr. 2 van punt 12 van 
Bijlage I).

Het feit dat het stortplaatsproject als gevolg van de aanhangige gerechtelijke procedure bij het 
Hooggerechtshof is opgeschort, heeft het hele proces vertraagd. Het was belangrijk om eerst 
de uitspraak van het Hof te kennen: deze bepaalde of het hele plan met succes kon worden 
afgerond. Hierbij zij opgemerkt dat de plaatselijke autoriteiten in dit stadium wel de 
mogelijkheid hebben om, als zij dat willen, faciliteiten voor hergebruik of andere vormen van 
het beheer van stedelijk vast afval op te zetten en om alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om illegale vuilnisbelten te sluiten.

Indiener verwijst meer in het bijzonder naar vijf specifieke uiterste data, die zijn opgenomen 
in het besluit van de Commissie om middels het Cohesiefonds de twee genoemde projecten te 
medefinancieren:

1. Indiener beweert dat de uiterste datum van 30 juni 2005 van speciale clausule nr. 1 van 
punt 12 van Bijlage I van het besluit van de Commissie inzake medefinanciering 
(Cohesiefonds), waarin van de bevoegde Griekse autoriteiten wordt geëist dat zij alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om aan de vereisten van Richtlijn 1999/31/EG betreffende 
het storten van afvalstoffen ten aanzien van speciaal afval (giftig etc.) te voldoen, niet is 
nageleefd.

De Commissie zou willen benadrukken dat het wettelijk kader voor het beheer van specifieke 
categorieën afval, zoals vereist door Richtlijn 1999/31/EG, reeds door Griekenland is 
aangenomen, hoewel dat wel na bovenstaande uiterste datum gebeurd is. Griekenland heeft de 
Commissie reeds geïnformeerd over de goedkeuring van een reeks wetgevingsbesluiten 
waardoor het beheer van de volgende categorieën speciaal afval wordt gereguleerd: 
ziekenhuisafval; afvalolie; gebruikte autobanden; batterijen en accu’s; afgedankte auto’s; 
afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur.

2. Indiener beweert dat de uiterste datum van 31 december 2005 van speciale clausule nr. 2 
van punt 12 van Bijlage I van het besluit van de Commissie inzake medefinanciering 
(Cohesiefonds), waarin van de bevoegde Griekse autoriteiten wordt geëist dat zij alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om aan de vereisten van Richtlijn 1999/31/EG betreffende 
het storten van afvalstoffen ten aanzien van hergebruik, vermindering van de productie van 
afval etc. te voldoen, niet is nageleefd. Zoals al eerder is aangegeven, is de bouw van een 
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goede stortplaats een voorwaarde voor het doorvoeren van de overige maatregelen zoals 
bedoeld in het ministerieel besluit ter afsluiting van de MEB’s voor de twee genoemde 
projecten. De Commissie heeft deze clausule opgenomen met het oogmerk dat reeds eind 
2004 met de werkzaamheden aan de stortplaatsen zou worden begonnen. De uiterste datum 
van 31 december 2005 werd passend geacht om enige druk op de Griekse autoriteiten uit te 
oefenen om de beoogde maatregelen ook werkelijk door te voeren. Zoals eerder gezegd, heeft 
nu juist de gerechtelijke procedure de hele planning vertraagd.

3. Indiener beweert dat de uiterste datum van 28 november 2005 van speciale clausule nr. 5(b) 
van punt 12 van Bijlage I van het besluit van de Commissie inzake medefinanciering 
(Cohesiefonds), waarin van de bevoegde Griekse autoriteiten wordt geëist dat zij alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om alle illegale vuilnisbelten te sluiten en onschadelijk te 
maken, niet is nageleefd. Ten eerste is bovengenoemde datum geen uiterste datum, maar de 
datum van een brief van de Griekse autoriteiten aan de Commissie, waarin de bestaande 
illegale stortplaatsen en de beleidsmaatregelen op dit vlak worden opgesomd. In principe 
verwijzen de leden van speciale clausule nr. 5, waaronder lid b, naar stappen die moeten 
worden genomen alvorens kan worden overgegaan tot de eindbetaling van het project door het 
Cohesiefonds, zoals ook uitdrukkelijk gesteld in het besluit. Aangezien het project nog niet 
eens is gestart, kan er al helemaal geen sprake zijn van een eindbetaling. Desalniettemin dient 
te worden vermeld dat een specifieke maatregel ten aanzien van illegale vuilnisbelten reeds 
onderweg is, aangezien de Griekse autoriteiten (het ministerie van Milieu, het ministerie van 
Binnenlandse zaken en het ministerie van Economische zaken) reeds middelen apart hebben 
gezet om de illegale vuilnisbelten te sluiten en te saneren, en om overal in Griekenland, dus 
ook in de regio Attika, te zorgen voor vervanging door stortplaatsen die wel voldoen aan de 
vereisten van de communautaire milieuwetgeving. Ook moet worden opgemerkt dat volgens 
de officiële informatie die ten tijde van de indiening van het dossier voor medefinanciering 
door de Griekse autoriteiten is verstrekt, zich 15 illegale en ongecontroleerde vuilnisbelten in 
de regio Attika bevonden, waarvan één op het grondgebied van de gemeente Grammatiko en 
een andere op het grondgebied van de gemeente Keratea, waar de twee voornoemde 
wettelijke stortplaatsen moeten worden gebouwd.

4 en 5: Indiener wijst erop dat de begindatum (1 november 2004) en de einddatum (31 mei 
2007) van de werkzaamheden, zoals beoogd in het besluit van de Commissie in punt 8 van 
Bijlage I niet kunnen worden gehaald. Dit klopt uiteraard, want de werkzaamheden zijn nog 
niet eens gestart, zoals al eerder aangegeven. Het is duidelijk dat het besluit van de 
Commissie moet worden aangepast, zoals vaak het geval is binnen de bestaande bestuurlijke 
praktijk. Volgens de aan de Commissie bekende informatie is de oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling reeds gedaan, zijn de biedingen reeds ingediend en worden de 
definitieve voorbereidingen voor het begin van de werkzaamheden, in ieder geval voor het 
project van Grammatiko, binnen afzienbare tijd getroffen.

Conclusie 

De Commissie is van mening dat de kwestie van het vast-afvalbeheer in Griekenland, met 
inbegrip van de regio Attika, momenteel een cruciale fase ingaat. Daarbij staat een aantal 
maatregelen om volledig te voldoen aan de vereisten van het Gemeenschapsbeleid en de 
wetgeving op dit vlak, reeds op stapel. Met name voor Attika lijkt het noodzakelijk dat, naast 
de bestaande infrastructuur die reeds uit Gemeenschapsmiddelen is gefinancierd (bijvoorbeeld 
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de automatische sorteer- en composteerinstallatie in Ano Liossia), de drie stortplaatsprojecten 
die zijn opgezet binnen het kader van de regionale planning voor Attika en die zijn 
bekrachtigd bij wet nr. 3164 van 2003, onontbeerlijk zijn als een eerste stap, uiteraard op 
voorwaarde dat deze voldoen aan de technische normen en vereisten van Richtlijn 
1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen. Deze projecten dienen uiteraard 
vergezeld te gaan van verdere maatregelen conform het communautaire beleid inzake afval 
(zoals onder andere hergebruik, gescheiden afval, hergebruik, compostering en 
vuilverbranding met energiewinning) teneinde te zorgen voor duurzame oplossingen van het 
afvalprobleem in het dichtbevolkte Attika. De Commissie heeft het belang hiervan reeds 
aangegeven tijdens de onderhandelingen over de nieuwe programmaperiode 2007-2013. De 
verwachting is dat er op het vlak van vast-afvalbeheer tijdens deze periode positieve 
ontwikkelingen te zien zullen zijn.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Na de discussie in de Commissie verzoekschriften op 24 januari 2008 hebben er verschillende 
bijeenkomsten met de Griekse autoriteiten plaatsgevonden naar aanleiding van kwesties rond het 
Cohesiefonds, alsmede technische vergaderingen over afval en de naleving van het milieuacquis 
van de Gemeenschap.

De Griekse autoriteiten is te verstaan gegeven dat zij voort moeten gaan met de uitvoering van de 
bijbehorende maatregelen om te voldoen aan de desbetreffende aangepaste beslissingen van het 
Cohesiefonds uit 2004. Hetzelfde beginsel geldt voor de eerbiediging en uitvoering van de 
regionale plannen voor afvalbeheer.

Bovendien is op 2 april 2008 een brief aan de Griekse autoriteiten gezonden over de uitvoering
van werken en installaties die waren opgenomen in het Regionaal afvalbeheerplan voor Attika 
en bekrachtigd bij wet 3164, artikel 33 (staatsblad van de Griekse Republiek nr. 176/2-7-
2003), in overeenstemming met het Gemeenschapsbeleid en het Gemeenschapsrecht 
betreffende afval, met inbegrip van recyclecentra, composteerinstallaties, stortplaatsen, 
enzovoort. In het Regionaal afvalbeheerplan voor Attika, zoals gewijzigd op 22 februari 2006, 
zijn de gekozen locaties en bijbehorende afvalbeheerinstallaties bevestigd.

De milieueffectbeoordeling (MEB) die overeenkomstig de relevante Gemeenschapswetgeving 
voor de gekozen locaties (Grammatiko, Keratea, enzovoort) is uitgevoerd, had behalve op de 
stortplaatsen ook betrekking op aanvullende installaties zoals voorbehandelings- en 
composteereenheden, recyclecentra, enzovoort, door de Griekse autoriteiten aangeduid als 
“integrale installaties voor afvalbeheer”, zoals blijkt uit de ministeriële besluiten waarin de 
voorwaarden voor deze installaties zijn vastgelegd. 

Zoals hiervoor is aangegeven, is het door het Cohesiefonds medegefinancierde werk aan de 
stortplaatsen door juridische stappen van bezorgde burgers bij het Griekse Hooggerechtshof 
vertraagd. Thans lijkt het werk, na een positieve uitspraak van dit gerechtshof (dat wil zeggen 
een afwijzing van alle eisen tot vernietiging van de ministeriële besluiten), echt te kunnen 
beginnen. Het is daarom belangrijk dat de Commissie op de hoogte is van de stand van zaken 
met betrekking tot de aanvullende maatregelen (voor recycle-, composteer- en 
voorbehandelingseenheden en dergelijke) die de integrale installaties voor afvalbeheer moeten 
completeren. Dit is niet alleen noodzakelijk om te waarborgen dat EU-wetgeving met 
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betrekking tot stortplaatsen wordt nageleefd, maar ook om problemen met de betaling van de 
medegefinancierde projecten te vermijden, gegeven het feit dat deze een integraal onderdeel 
uitmaken van Phyli-Grammatiko-Keratea en onderworpen zijn aan speciale voorwaarden in 
de financieringsbesluiten.

De Commissie zal op deze kwestie nader ingaan op basis van de inlichtingen die zij heeft 
gevraagd van de bevoegde Griekse autoriteiten.

Wat betreft afvalbeheer in Griekenland in het algemeen moet worden opgemerkt dat de 
Commissie formeel is ingelicht over de instelling van een interdepartementale commissie 
(besluit nr. 465 van 17.3.2008) voor de uitvoering en bewaking van de integrale plannen voor 
afvalbeheer. Meer specifiek heeft de commissie de opdracht de uitvoering van deze plannen te 
coördineren en te bewaken in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Zoals de zaken er nu voorstaan kan niet meteen worden geconcludeerd dat er sprake is van 
inbreuk op communautaire milieuwetgeving. De projecten in kwestie lijken te zijn goedgekeurd 
in overeenstemming met de bepalingen van de relevante Europese milieuwetgeving. Indien de 
Commissie in een later stadium bij controle alsnog een mogelijke inbreuk constateert, zal zij de 
nodige stappen ondernemen. 

Hoe het ook zij, de Commissie kan met betrekking tot de door het Cohesiefonds gefinancierde 
projecten slechts herhalen dat de wettige uitvoering van het plan en de naleving van de in de 
speciale clausules gestelde voorwaarden (opgenomen in punt 12 van Bijlage I van voornoemde 
besluiten) zullen worden geverifieerd door haar bevoegde diensten.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener stelt dat de verantwoordelijke Griekse autoriteiten de bouw van twee stortplaatsen 
hebben goedgekeurd in de buurt van Mavro Vouno bij Grammatiko en Vragoni bij Keratea in 
Oost-Attika (in respectievelijk het noorden en het zuiden), die aanzienlijke milieuschade 
zullen veroorzaken in gebieden van grote natuurlijke en historische waarde. Volgens indiener 
wordt een aantal van de bepalingen van de besluiten van de Commissie inzake de 
medefinanciering uit hoofde van het Cohesiefonds niet nageleefd.
In haar eerdere mededelingen heeft de Commissie uitvoerig uitgelegd dat de relevante 
projecten zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de relevante EG-
milieuwetgeving, dat wil zeggen Richtlijn 85/337/EG1, zoals gewijzigd, bekend als de MEB-
richtlijn en Richtlijn 99/31/EG 2  met betrekking tot het storten van afval. Er moet in 
herinnering worden gebracht dat de MEB die is uitgevoerd behalve op de stortplaatsen ook 
betrekking had op aanvullende installaties zoals voorbehandelings- en composteereenheden, 
recyclecentra, enzovoort, zoals blijkt uit de gezamenlijke ministeriële besluiten die de MEB-
procedure afsluiten en waarin de voorwaarden voor de bouw en exploitatie van deze
stortplaatsen zijn vastgelegd. Deze besluiten hebben betrekking op “integrale installaties voor 
afvalbeheer” dat wil zeggen een stortplaats en installatie die gericht zijn op de behandeling 
van afval. Er moet worden benadrukt dat het Grieks Hooggerechtshof alle door de eisers 
aangevoerde argumenten heeft verworpen en heeft geoordeeld dat het toewijzen van de 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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locaties is geschied overeenkomstig de Griekse wetgeving, met inbegrip van de in Griekse 
wetgeving omgezette wetgeving inzake MEB’s. Een schending van de EG-milieuwetgeving 
kan dan ook niet worden aangetoond.
Voor wat betreft de naleving van de bepalingen in de besluiten van de Commissie inzake de 
medefinanciering uit het Cohesiefonds is de uitvoering van de benodigde fysieke 
werkzaamheden voornamelijk vertraagd door de bovengenoemde gerechtelijke procedure die 
door de betreffende burgers is aangespannen tegen de gezamenlijke ministeriële besluiten. De 
Griekse autoriteiten hebben om wijziging van de besluiten van de Commissie inzake de 
medefinanciering gevraagd, met name om een verlenging van de uiterste datum voor de 
voltooiing van de werkzaamheden. De Commissie beoordeelt op dit moment die verzoeken in 
relatie tot de tenuitvoerlegging van de specifieke voorwaarden uit de gunningsbesluiten.

De Commissie is niet tevreden met de voortgang die is geboekt in de uitvoering van beide 
projecten en heeft de Griekse autoriteiten te verstaan gegeven dat zij voort moeten gaan met de 
bouw van de aanvullende installaties en met de tenuitvoerlegging van de bijbehorende
maatregelen die zijn voorzien in het regionale plan voor afvalbeheer. De Commissie heeft de 
betalingen voor de twee medegefinancierde projecten tijdelijk stopgezet teneinde de geboekte 
vooruitgang te beoordelen. 

Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van de relevante EG-
milieuwetgeving constateren. 
Met betrekking tot de naleving van de bepalingen in de besluiten inzake de medefinanciering 
uit hoofde van het Cohesiefonds neemt de Commissie alle benodigde maatregelen om er voor te 
zorgen dat de vastgestelde speciale clausules effectief ten uitvoer worden gebracht.


