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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0742/2007 af Andreas Varnakiotis, græsk statsborger, om opførelse 
af en losseplads i Achaïa i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i Erineo i Achaïa amt, påklager amtsmyndighedernes 
beslutning om at opføre en losseplads i umiddelbar nærhed af drikkevandskilder, 
arkæologiske mindesmærker og naturskønne områder. Andrageren hævder, at projektet er i 
modstrid med bestemmelserne i EU's affaldslovgivning og dets retsakter om kvaliteten af 
drikkevand, bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og VVM-direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008

På det græske territorium findes der en lang række ulovlige eller ukontrollerede lossepladser.
Som led i et traktatbrudssøgsmål indgivet af Kommissionen konstaterede Domstolen1, at 
Grækenland havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i direktiv 
2006/12/EF2. I henhold til EF-traktatens artikel 228 er Grækenland forpligtet til at træffe de til 
dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger. Dette skal ske ved at lukke de 
ukontrollerede lossepladser og opføre egnede anlæg til bortskaffelse af affald. De hellenske 
myndigheder har for at løse problemerne opdateret de regionale planer for affaldshåndtering, 
der sigter mod at lukke ulovlige eller ukontrollerede lossepladser inden udgangen af 2008 og 

                                               
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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erstatte dem med egnede anlæg til affaldshåndtering, navnlig pladser til deponering af affald.

Deponering er en af metoderne til affaldshåndtering og er underkastet bestemmelserne i 
direktiv 99/31/EF1 (godkendelse, affaldsmodtagelse, kontrol og overvågning i driftsfasen, 
nedlukning, affaldshåndtering efter nedlukning). Samtidig skal opførelsen af lossepladserne 
underkastes en miljøvurdering i henhold til direktiv 85/337/EØF2. Direktivet giver imidlertid 
ikke mulighed for, at Kommissionen kan gribe ind, for så vidt angår projektets 
hensigtsmæssighed eller placering, eller kontrollere indholdet af miljøkonsekvensanalysen og 
de godkendte miljømæssige bestemmelser (undtagen i sager, hvor medlemsstaten foretager et 
åbenbart urigtigt skøn). Alt dette falder ind under medlemsstaternes myndigheders 
ansvarsområde.  

Det skal bemærkes, at de nationale myndigheder i henhold til direktiv 2006/12/EF træffer 
afgørelse om, på hvilket niveau planlægningen af affaldshåndteringen finder sted (nationalt, 
departementalt, regionalt), og de nationale myndigheder har også beføjelse til at træffe 
afgørelse om metoder for affaldshåndtering og placering af anlæg. Disse elementer kan ikke 
kontrolleres af Kommissionen. Det skal bemærkes, at de hellenske myndigheder har truffet de 
nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger. Det drejer sig om følgende 
tværministerielle afgørelser: 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 og 50910/2727/2003.

For så vidt angår andragerens generelle oplysninger om de risici, der skulle være forbundet 
med projektets opførelse og drift (f.eks. forurening af vandkilder), afhænger den potentielle 
overtrædelse af direktiverne om håndtering af affald og vandbeskyttelse navnlig af den måde, 
hvorpå anlægget drives, dvs. i overensstemmelse eller ej med de relevante bestemmelser i 
Fællesskabets miljølovgivning.

Andrageren har allerede henvendt sig til Kommissionen om samme emne. Ovenstående 
bemærkninger blev meddelt andrageren ved skrivelse af 11. juli 2007 som led i 
brevvekslingen mellem andrageren og Kommissionens tjenestegrene. Andrageren blev i den 
forbindelse opfordret til at fremsende relevante oplysninger, der kan påvise, at der er tale om 
en overtrædelse. Andrageren har imidlertid ikke svaret på denne skrivelse.

Da der ikke er tilstrækkelige oplysninger som dokumentation for andragerens beskyldninger, 
er det ikke muligt at konstatere, at der er sket overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

I andragendet påklages en potentiel overtrædelse af fællesskabslovgivningen som følge af 
godkendelsen af en ny losseplads i Achaïa. Ifølge andragerne vil lossepladsen blive anlagt i et 
naturskønt, beboet område med arkæologiske mindesmærker tæt ved drikkevandskilder, og 
hvor der med jævne mellemrum forekommer jordskælv. Kommissionen ønsker at bekræfte 
sin oprindelige holdning og uddybe denne på basis af nye dokumenter, som andrageren har 
fremsendt til Europa-Parlamentet, navnlig hvad angår den undersøgelse, der er gennemført af 
uafhængige konsulenter.   

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
2 EUT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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Kommissionen ønsker som udgangspunkt at afvise andragerens påstande, ifølge hvilke 
lossepladserne (XYTA) er blevet forbudt af EU, som helt forkerte.

På det græske territorium findes der godt nok en lang række ulovlige eller ukontrollerede 
lossepladser. Som led i et traktatbrudssøgsmål indgivet af Kommissionen har Domstolen 
fastslået1, at Grækenland havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i 
direktiv 2006/12/EF2. I henhold til EF-traktatens artikel 228 er Grækenland forpligtet til at 
træffe alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at efterleve dommen og lukke de 
ukontrollerede affaldspladser og oprette egnede anlæg til bortfjernelse af affaldet. De 
hellenske myndigheder har for at løse problemerne opdateret de regionale planer for 
affaldshåndtering, der sigter mod at lukke ulovlige eller ukontrollerede lossepladser inden 
udgangen af 2008 og erstatte dem med egnede anlæg til affaldshåndtering, navnlig pladser til 
deponering af affald (XYTA). Da Grækenland ikke til fulde har efterlevet Domstolens dom 
og ikke har lukket alle de ulovlige lossepladser, besluttede Kommissionen den 15. april 2009 
at fremsende en åbningsskrivelse til Grækenland.

Deponering er en af metoderne til affaldshåndtering og er underkastet bestemmelserne i 
direktiv 99/31/EF3 (godkendelse, affaldsmodtagelse, kontrol og overvågning i driftsfasen, 
nedlukning, affaldshåndtering efter nedlukning). Samtidig skal opførelsen af lossepladserne 
underkastes en miljøvurdering i henhold til direktiv 85/337/EØF4. Direktivet giver imidlertid 
ikke mulighed for, at Kommissionen kan gribe ind, for så vidt angår projektets 
hensigtsmæssighed eller placering, eller kontrollere indholdet af miljøkonsekvensanalysen og 
de godkendte miljømæssige bestemmelser (undtagen i sager, hvor medlemsstaten foretager et 
åbenbart urigtigt skøn5). Alt dette falder ind under medlemsstaternes myndigheders 
ansvarsområde.  

Det skal bemærkes, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2006/12/EF træffer afgørelse om 
fordelingen af kompetencer på det nationale plan, hvad angår planlægningen af 
affaldshåndteringen. De nationale myndigheder har desuden skønsbeføjelser med hensyn til 
valg af metoder og placering af anlæg. Disse beslutninger kan følgelig ikke gøres til genstand 
for kontrol fra Kommissionens side, for så vidt som de træffes i overensstemmelse med 
fællesskabsretten. Det skal bemærkes, at de hellenske myndigheder har truffet de nødvendige 
lovgivningsmæssige foranstaltninger. Det drejer sig om følgende tværministerielle afgørelser: 
69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 og 
50910/2727/2003.

For så vidt angår andragerens generelle oplysninger om de risici, der skulle være forbundet 
med projektets opførelse og drift (f.eks. forurening af vandkilder), afhænger den potentielle 
overtrædelse af direktiverne om håndtering af affald eller beskyttelse af vandmiljøet navnlig 
af den måde, hvorpå anlægget drives, dvs. i overensstemmelse eller ej med de relevante 
bestemmelser i Fællesskabets miljølovgivning.
                                               
1 Dom af 6. oktober 2005, sag C-502/03.
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
3 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
4 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
5 Det, at der foreligger undersøgelser, som når frem til andre konklusioner end dem, der er nævnt i 
miljøkonsekvensanalysen, med hensyn til den indvirkning, et projekt kan have på miljøet, udgør ikke et åbenbart 
urigtigt skøn.
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Andrageren har allerede henvendt sig til Kommissionen om samme emne. Ovenstående 
bemærkninger blev meddelt andrageren ved skrivelse af 11. juli 2007 som led i 
brevvekslingen mellem andrageren og Kommissionens tjenestegrene. Andrageren blev i den 
forbindelse opfordret til at fremsende relevante oplysninger, der kan påvise, at der er tale om 
en overtrædelse. Andrageren har imidlertid ikke svaret på denne skrivelse.

Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger som dokumentation for andragerens 
beskyldninger, er det fortsat ikke muligt at konstatere, at der er sket overtrædelse af 
Fællesskabets miljølovgivning.


