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Angående: Framställning 0078/2007, ingiven av Mavroudis Voridis (grekisk medborgare), 
om uppförande av ett avfallsupplag i en del av östra Attika

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att de ansvariga grekiska myndigheterna har gett tillåtelse att uppföra 
ett avfallsupplag i närheten av Mavro Vouno Grammatikou och Bragoni Kerateas Lavreotikis 
i östra Attika. Han hävdar att projektet i fråga strider mot befintlig relevant EU-lagstiftning 
och ber därför parlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 maj 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007.

Bakgrund/Sammanfattning av fakta/Historia

Avsaknaden av en lämplig miljöinfrastruktur för avfallshantering är en viktig fråga i 
Grekland. Kommissionen följer noggrant all utveckling som sker på detta område för att se till 
att relevant gemenskapslagstiftning respekteras och att hanteringen av fast avfall som 
produceras i Grekland sker på ett miljövänligt sätt. I regionen Attika är situationen särskilt 
svår till följd av många faktorer: det relativt höga befolkningsantalet i regionen (uppskattat till 
omkring 4 000 000 invånare 2004, vilket motsvarar 36 procent av Greklands befolkning), låg 
medvetenhet hos allmänheten när det gäller avfallshantering och därmed problem med att få 
allmänheten att acceptera föreslagna lösningar, förseningar i planer på medellång och lång 
sikt osv.
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Kommissionen har försökt att förbättra situationen och med både rättsliga åtgärder och 
ekonomiskt stöd försökt att främja lämpliga sätt att hantera fast avfall i hela Grekland, 
inklusive regionen Attika.

I fråga om ekonomiskt stöd, framför allt inom gemenskapens stödramar för 
perioden 1999-2006 och tidigare, har gemenskapsmedel anslagits till projekt på området för 
hantering av fast avfall. I regionen Attika har alla betydelsefulla projekt i själva verket redan 
samfinansierats. I december 2004 beviljades de primära avfallshanteringsprojekten för Attika, 
dvs. avfallsdeponier i Fyli, västra Attika samt Grammatiko och Keratea, östra Attika, som är 
föremål för framställningen, gemenskapsstöd inom ramen för sammanhållningsfonden.
Vidare åtog sig de grekiska myndigheterna tydligt att stänga ned olagliga deponier, som bland 
annat finns i regionen Attika (enligt den reviderade nationella avfallshanteringsplan som 
godkändes 2003 bör alla olagliga deponier ha stängts och sanerats senast i slutet av 2008).

Framställningen

Framställaren hävdar att de ansvariga grekiska myndigheterna har beviljat uppförande av två 
deponier i närheten av Mavro Vouno vid Grammatiko och Vragoni vid Keratea i östra Attika 
(nord respektive syd), som kommer att orsaka betydande miljöskador i områden med stort 
värde i fråga om natur och historia. Enligt framställaren är det flera klausuler i kommissionens 
beslut om samfinansiering inom ramen för sammanhållningsfonden som inte efterlevs i och 
med detta, som exempelvis punkt 8 i bilaga I till kommissionens beslut, i vilken det hänvisas 
till inledningen och avslutandet av arbetet, samt leden 1, 2 och 5b i punkt 12 ”Särskilda 
villkor” i samma bilaga, där vissa särskilda villkor och frister som måste följas fastställs.

Kommissionens kommentarer om framställningen

Kommissionen är väl medveten om situationen i fråga om hantering av fast avfall i Grekland, 
och i synnerhet i Attika, som saknar en lämplig infrastruktur i vissa områden, däribland de 
områden som framställningen berör, där det finns olagliga deponier.

De två platser i östra Attika som det hänvisas till i framställningen valdes, enligt den 
information som kommissionen har tillgång till, ut bland ett urval av platser efter en rad 
diskussioner, undersökningar osv. från de behöriga lokala och nationella myndigheternas sida.
Den slutliga utnämningen bland alla de platser som var möjliga fastställdes i en särskild lag 
som antagits efter debatt och omröstning i det grekiska parlamentet i juni 2003 (lag 3164, 
artikel 33, Greklands officiella tidning nr 176/2-7-2003). Med ledning av detaljerade 
miljökonsekvensbedömningar (MKB), som utfördes i enlighet med det ändrade direktivet om 
miljökonsekvensbedömning 85/377/EG1, bekräftades att dessa två platser var de som passade 
bäst för avfallsdeponier. De MKB som genomförts, och de motsvarande ministerbeslut som 
föreskrivs i den nationella lagstiftning som syftar till att införliva MKB-direktivet, rör inte 
bara deponierna isolerat utan snarare ”Integrerade anläggningar för avfallshantering”, 
inklusive bestämmelser om återvinning, kompostering och förbehandling av avfall.

De grekiska myndigheterna lämnade en fullständig akt till kommissionen 2004, som enbart 
avsåg sammanhållningsfondens finansiering av deponierna, som ett brådskande ärende för att 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
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stoppa användningen av okontrollerade, olagliga dumpningsplatser i regionen i fråga, och 
förklarade att vidare åtgärder för den ”integrerade hanteringen” skulle inledas i ett senare 
skede, med användning av nationella medel, och senast efter det att deponierna uppförts.
I december 2004 beslutade kommissionen att samfinansiera ovan nämnda projekt, efter att ha 
kontrollerat deras överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen, inklusive 
miljöbestämmelserna. För att försäkra sig om att alla skeden av planen genomfördes korrekt 
införde kommissionen ett antal särskilda klausuler inom ramen för punkt 12 i bilaga I till ovan 
nämnda beslut, som framställaren anser ha överträtts. Det bör också påpekas att biologiskt 
nedbrytbart kommunalt avfall som fraktas till deponier måste minska till 75 procent av den 
totala mängd (i vikt) av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som producerades 1995 
eller det sista året före 1995 för vilket standardiserade Eurostatuppgifter finns tillgängliga.
Tidsfristen för uppfyllande av denna skyldighet för Grekland är juli 2010.

Till följd av rättsliga åtgärder som vidtagits vid de grekiska domstolarna av de berörda 
medborgarna mot de grekiska myndigheternas beslut att välja platserna i fråga, har det fysiska 
arbetet med ovan nämnda projekt inte inletts ännu. Det var faktiskt först i april 2007 som 
högsta domstolen i Grekland avgav ett positivt domslut för deponierna i Fyli i västra Attika 
och i Grammatiko i östra Attika och förkastade de argument som framförts av kärandena, och 
ansåg att utnämnandet av dessa platser skett i överensstämmelse med grekisk lagstiftning, 
inklusive den grekiska lag med vilken gemenskapslagstiftningen, och i synnerhet MKB, 
införlivats. Det har ännu inte fattats något beslut om deponin i Keratea.

På grundval av ovan angivna bakgrundsinformation har kommissionen följande kommentarer 
med avseende på framställarens specifika argument:

Framställaren hävdar allmänt att deponering av icke förbehandlat avfall inte är tillåten enligt 
direktiv 99/31/EG1 om deponering av avfall och att avfallsdeponierna i Grammatiko och 
Keratea följaktligen inte bör uppföras innan en ”integrerad anläggning för avfallshantering” 
har uppförts. Kommissionens beslut om samfinansiering syftar till att garantera att deponin 
kombineras med ett genomförande av alla åtgärder som krävs för avfallshantering.

Deponering är en godtagbar avfallshanteringsmetod, förutsatt att den sker enligt de krav som 
fastställs i direktiv 99/31/EG. En välreglerad deponeringsanläggning där EU:s bestämmelser 
efterlevs har ingen likhet med de befintliga olagliga och okontrollerade soptipparna. De 
ministerbeslut med vilka förfarandet för MKB slutfördes för båda platserna avser, såsom 
förklaras ovan, en ”integrerad anläggning för avfallshantering”, dvs. en 
deponeringsanläggning och anläggningar som syftar till att hantera avfall (sortering, 
återvinning och kompostering). I fråga om prioritering introducerade de grekiska 
myndigheterna först och främst deponeringsprojektet för att de olagliga deponierna skulle 
kunna stängas, och man åtog sig att inleda alla andra åtgärder (förbehandling, återvinning, 
kompostering, men också åtgärder för källsortering osv.) i ett senare skede, efter uppförandet 
av deponin. Kommissionens beslut om samfinansiering omfattar särskilda klausuler med vilka 
man vill försäkra sig om att deponeringen kommer att fungera i enlighet med 
EU-lagstiftningen (t.ex. den särskilda klausulen nr 2 i punkt 12 i bilaga I).

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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Det faktum att deponeringsprojektet blockerades av den rättsprocess som pågick i högsta 
domstolen försenade hela processen, eftersom det var viktigt att först få höra domstolens 
beslut som låg till grund för om hela projektet skulle kunna genomföras med framgång. Det 
bör i detta skede uppmärksammas att de lokala myndigheterna har möjlighet att, om de så vill, 
organisera återvinning eller andra kvalificerade sätt att hantera kommunalt fast avfall och att 
vidta alla åtgärder som krävs för att stänga olagliga soptippar.

Framställaren hänvisar mer specifikt till fem särskilda tidsfrister som ingår i kommissionens 
beslut om samfinansiering av de två projekten i fråga genom sammanhållningsfonden:

1. Framställaren hävdar att tidsfristen den 30 juni 2005 i den särskilda klausulen nr 1 i 
punkt 12 i bilaga I till kommissionens beslut om samfinansiering (sammanhållningsfonden), 
enligt vilken de behöriga grekiska myndigheterna ska vidta de åtgärder som krävs för att 
uppfylla kraven i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall i fråga om särskilt avfall 
(farligt avfall osv.), inte har respekterats.

Kommissionen vill understryka att den rättsliga ramen för den hantering av särskilda 
avfallskategorier som krävs enligt direktiv 1999/31/EG redan har antagits av Grekland, även 
om det skedde efter att ovan nämnda tidsfrist gått ut. Grekland har redan underrättat 
kommissionen om antagandet av en rad rättsakter genom vilka hanteringen av följande 
kategorier av särskilt avfall regleras: sjukhusavfall, spilloljor, uttjänta däck, batterier och 
ackumulatorer, uttjänta fordon samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.

2. Framställaren hävdar att tidsfristen den 31 december 2005 för den särskilda klausulen nr 2 i 
punkt 12 i bilaga I till kommissionens beslut om samfinansiering (sammanhållningsfonden), 
enligt vilken de behöriga grekiska myndigheterna ska vidta de åtgärder som krävs för att 
uppfylla kraven i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall i fråga om återvinning, att 
minska avfallsmängden osv., inte respekterats. Ett upprättande av en ordentlig deponi var, 
vilket redan påpekats ovan, i själva verket en förutsättning för genomförande av de andra 
åtgärder som föreskrivits i det ministerbeslut genom vilket MKB för de två aktuella platserna 
slutfördes. Kommissionen hade infört denna klausul med beaktande av att arbetet med 
deponin skulle ha inletts redan i slutet av 2004, varvid tidsfristen den 31 december 2005 
ansågs vara lämplig för att sätta press på de grekiska myndigheterna att förbereda de andra 
åtgärder som föreskrivits. Men hela projektet försenades, vilket redan angetts ovan, av 
rättsprocessen.

3. Framställaren hävdar att tidsfristen den 28 november 2003 i den särskilda klausulen nr 5b i 
punkt 12 i bilaga I till kommissionens beslut om samfinansiering (sammanhållningsfonden), 
enligt vilken de behöriga grekiska myndigheterna ska vidta de åtgärder som krävs för att 
stänga alla olagliga soptippar, inte respekterats. För det första är ovan nämnda datum inte en 
frist utan datumet för en skrivelse från de grekiska myndigheterna till kommissionen som 
innehöll en beskrivning av de befintliga olagliga soptipparna och verksamheten på detta 
område. I verkligheten syftade leden i den särskilda klausulen nr 5, inklusive led b, på 
åtgärder som skulle slutföras före den slutliga betalningen från sammanhållningsfonden för 
detta projekt, vilket uttryckligen angavs i beslutet. Eftersom projektet inte har inletts än är det 
heller inte fråga om någon slutlig betalning. Det måste dock påpekas att en särskild åtgärd i 
fråga om de olagliga soptipparna faktiskt är på gång, eftersom de grekiska myndigheterna 
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(miljöministeriet, inrikesministeriet och ekonomiministeriet) redan har säkrat medel för att 
stänga och sanera de olagliga soptipparna och se till att de ersätts av deponier i hela Grekland, 
inklusive regionen Attika, som uppfyller kraven i EG:s miljölagstiftning. Det är också av 
intresse att påpeka att det enligt officiell information som tillhandahållits av grekiska 
myndigheter vid tiden för framläggandet av akten om samfinansiering fanns 15 olagliga och 
okontrollerade soptippar i den östra delen av regionen Attika, varav en ligger vid gränsen till 
kommunen Grammatiko och en annan vid gränsen till kommunen Keratea, där de två lagliga 
deponierna i fråga ska upprättas.

4 och 5: Framställaren påpekar att de datum för inledande av arbetet (den 1 november 2004) 
och avslutande av arbetet (den 31 maj 2007) som anges i kommissionens beslut i punkt 8 i 
bilaga I inte kommer att kunna respekteras. Detta stämmer uppenbarligen eftersom arbetet 
inte har inletts ännu, vilket redan har angetts ovan. Det står klart att kommissionens beslut 
måste ändras, vilket ofta är fallet inom ramen för befintliga förvaltningsrutiner. Enligt 
befintlig information har intresseinfordran slutförts, anbuden har lämnats in och de slutliga 
förberedelserna för inledandet av arbetet ska snart avslutas, åtminstone för projektet i 
Grammatiko.

Slutsats

Kommissionen anser att frågan om hantering av fast avfall i Grekland, inklusive i regionen 
Attika, är på väg in i en kritisk fas med ett flertal åtgärder under utarbetande för att kraven i 
gemenskapspolitiken och -lagstiftningen ska kunna uppfyllas helt på detta område. För Attika 
i synnerhet verkar de tre deponiprojekt som fastställts inom ramen för den fysiska planeringen 
för Attika och som bekräftas i lag nr 3164 från 2003, utöver den befintliga infrastruktur som 
redan finansieras med gemenskapsmedel (t.ex. den mekaniska sorterings- och 
komposteringsenheten i Ano Liossia), vara nödvändiga som ett första steg, förutsatt att de 
uppfyller de tekniska standarderna och kraven i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall.
Dessa projekt måste absolut åtföljas av ytterligare åtgärder i linje med gemenskapspolitiken i 
fråga om avfall (dvs. återanvändning, källsortering, återvinning, kompostering, förbränning 
med utvinning av energi osv.) för att tillhandahålla hållbara lösningar på problemet med avfall 
i den tätbefolkade regionen Attika. Kommissionen har redan belyst detta behov under 
förhandlingarna om den nya programperioden 2007–2013, och man förväntar sig en positiv 
utveckling på området för hantering av fast avfall under denna period.

4. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008.

Efter diskussionen i utskottet för framställningar den 24 januari 2008 ägde en rad möten rum 
med de grekiska myndigheterna som uppföljning till frågorna om sammanhållningspolitik och de 
tekniska mötena om avfall och efterlevnaden av miljöbestämmelserna i gemenskapens regelverk.

Kommissionen har gjort klart för de grekiska myndigheterna att de måste göra framsteg i 
genomförandet av kompletterande åtgärder, i överensstämmelse med de aktuella ändrade 
besluten från 2004 om sammanhållningsfonden. Samma princip gäller för respekterandet och 
genomförandet av de regionala avfallshanteringsplanerna.

Dessutom har en skrivelse skickats till de grekiska myndigheterna (2.4.2008) beträffande ett 
genomförande av det arbete och de anläggningar som beslutats i de regionala 
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avfallshanteringsplanerna för Attika och som upprättats genom lag 3164, artikel 33 
(Greklands officiella tidning nr 176/2-7-2003), i enlighet med gemenskapspolitiken och 
lagstiftningen om avfall, inklusive återvinningscentrum, komposteringsenheter, deponier osv. 
De utnämnda platserna och de tillhörande anläggningarna för avfallshantering bekräftades i de 
regionala avfallshanteringsplanerna för Attika, i den ändrade versionen av den 
22 februari 2006.

Den miljökonsekvensbedömning (MKB) som utfördes för de utvalda platserna (t.ex. 
Grammatiko, Keratea osv.) inbegrep, i överensstämmelse med den relevanta 
EU-lagstiftningen, utöver deponin ytterligare anläggningar som t.ex. förbehandlings- och 
komposteringsenheter, återvinningscentrum osv., som fastställts av de grekiska 
myndigheterna som integrerade anläggningar för avfallshantering. Detta framgår av de 
ministerbeslut i vilka villkoren och förutsättningarna för dessa platser fastställs. 

I enlighet med vad som redan angetts försenades arbetet med deponierna, som samfinansieras 
av sammanhållningsfonden, till följd av att berörda medborgare väckte talan vid högsta 
domstolen i Grekland. Det verkar som att arbetet kan inledas nu efter ett positivt beslut av 
domstolen (dvs. avslag av alla rättsliga åtgärder som vidtagits för att upphäva 
ministerbesluten). Därför är det viktigt för kommissionen att veta vad som gäller i fråga om 
planering och uppbyggande av de kompletterande åtgärderna för slutförandet av de 
integrerade anläggningarna för avfallshantering (återvinning, kompostering och 
förbehandlingsenheter osv.). Detta är inte bara nödvändigt för att se till att EU-lagstiftning 
som avser deponier efterlevs, utan också för att undvika problem när det gäller betalning av 
de samfinansierade projekten, med tanke på att de utgör en integrerad del av 
Fyli-Grammatiko–Keratea och är föremål för särskilda villkor i finansieringsbesluten.

Kommissionen kommer att följa upp denna fråga ytterligare på grundval av den information 
som begärts från de behöriga grekiska myndigheterna.

I fråga om den övergripande avfallshanteringen i Grekland måste det noteras att 
kommissionen har underrättats formellt om att en ministerkommitté har upprättats (beslut 
nr 465, 17.3.2008) för genomförande och övervakning av en integrerad avfallshanteringsplan. 
Kommittén har det mer specifika målet att samordna och övervaka genomförandet av den 
integrerade avfallshanteringsplanen, i överensstämmelse med EG-lagstiftningen.

Som läget är nu kan man inte dra slutsatsen att det föreligger ett brott mot gemenskapens 
miljölagstiftning. De relevanta projekten verkar ha godkänts i enlighet med bestämmelserna i 
gemenskapens relevanta miljölagstiftning. Om kommissionen i ett senare skede i övervakningen 
av projektet skulle fastställa ett eventuellt brott kommer man att vidta nödvändiga åtgärder. 

Kommissionen kan i fråga om de projekt som finansieras inom ramen för 
sammanhållningsfonden under alla omständigheter bara upprepa att ett lagligt genomförande av 
planen, och av de villkor som fastställts genom de särskilda klausulerna (som införts inom ramen 
för punkt 12 i bilaga I till ovan nämnda beslut), kommer att prövas av kommissionens behöriga 
tjänsteavdelningar.
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5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren hävdar att de ansvariga grekiska myndigheterna har beviljat uppförande av två 
deponier i närheten av Mavro Vouno vid Grammatiko och Vragoni vid Keratea i östra Attika 
(nord respektive syd), som kommer att orsaka betydande miljöskador i områden med stort 
värde i fråga om natur och historia. Enligt framställaren är det flera klausuler i kommissionens 
beslut om samfinansiering inom ramen för sammanhållningsfonden som inte efterlevs.

I sina tidigare meddelanden förklarade kommissionen ingående att de berörda projekten har 
godkänts i enlighet med bestämmelserna i EG:s tillämpliga miljölagstiftning, dvs. 
direktiv 85/337/EG1, i dess ändrade lydelse, det s.k. MKB-direktivet, och direktiv 99/31/EG2

när det gäller deponering av avfall. Man bör komma ihåg att i den 
miljökonsekvensbedömning som utfördes ingick utöver avfallsdeponierna ytterligare 
installationer för bland annat förbehandling och kompostering, återvinning m.m. Detta 
framgår av de gemensamma ministerbeslut som avslutade förfarandet för MKB och av de 
fastställda villkoren för uppförandet och driften av dessa anläggningar. Dessa beslut gäller en 
”integrerad anläggning för avfallshantering”, dvs. en avfallsdeponi samt anläggningar för 
behandling av avfallet. Det bör framhållas att den grekiska högsta domstolen avvisade alla 
invändningar som framställarna lade fram och ansåg att valet av platser för avfallsdeponierna 
överensstämde med grekisk lag, även den lag varigenom MKB-direktivet införlivats. 
Följaktligen är det inte möjligt att fastställa något brott mot EG:s miljölagstiftning.

När det gäller efterlevnaden av klausulerna i kommissionens beslut om samfinansiering via 
sammanhållningsfonden har genomförandet av det fysiska anläggningsarbetet fördröjts främst 
beroende på ovannämnda rättsliga förfaranden som berörda medborgare inlett mot de 
gemensamma ministerbesluten. De grekiska myndigheterna har begärt en ändring av 
kommissionens beslut om samfinansiering, framför allt en förlängning av tidsfristen för 
slutförandet av arbetet. Kommissionen prövar för närvarande denna begäran och frågan om 
genomförandet av de särskilda villkoren i tillståndsbesluten.

Kommissionen är inte nöjd med de framsteg som har gjorts i genomförandet av de båda 
projekten och har klargjort för de grekiska myndigheterna att de måste påskynda uppförandet av 
de kompletterande anläggningarna och genomförandet av de åtföljande åtgärder som föreskrivs 
i den regionala avfallshanteringsplanen. Kommissionen har tillfälligt avbrutit utbetalningarna för 
de två samfinansierade projekten för att utvärdera de framsteg som har gjorts. 

Slutsats

På grundval av den tillgängliga informationen kan kommissionen inte fastställa att det föreligger 
något brott mot den tillämpliga EG-miljölagstiftningen. 

I fråga om efterlevnaden av klausulerna i besluten om samfinansiering via 
sammanhållningsfonden vidtar kommissionen nödvändiga åtgärder för att se till att de 
särskilda föreskrivna klausulerna verkligen efterlevs.

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


