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nationaliteit), over de situering van een vuilstortplaats in Achaia (Griekenland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, burgemeester van Erineo in de provincie Achaia, klaagt over het besluit van de 
autoriteiten van de provincie om een vuilstortplaats in de onmiddellijke nabijheid van 
drinkwaterbronnen, archeologische monumenten en gebieden van bijzondere natuurlijke 
schoonheid te situeren. Hij beweert dat het project in strijd is met de EU-regels inzake afval 
en met de EU-wetgeving betreffende de kwaliteit van drinkwater, inzake de instandhouding 
van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en de richtlijn inzake 
milieueffectbeoordelingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008.

Er is in Griekenland een groot aantal illegale vuilstortplaatsen en vuilstortplaatsen waar geen 
toezicht is. In het kader van een door de Commissie ingesteld beroep wegens niet-nakoming 
heeft het Hof verklaard1 dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen krachtens artikel 4, 8 en
9 van Richtlijn 2006/12/EG2 heeft voldaan. Overeenkomstig artikel 228 van het EG-Verdrag, 
dient Griekenland alle nodige maatregelen te nemen om zich aan deze regelgeving te houden, 
door de vuilstortplaatsen waar geen toezicht is te sluiten en geschikte plaatsen in te richten 

                                               
1 Arrest van 6 oktober 2005, zaak C-502/03.
2 PB L 114, 27.4.2006, blz. 9.
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voor het verwijderen van afval. Om dit probleem op te lossen heeft de Griekse overheid de 
regionale programma’s voor afvalbeheer bijgewerkt, met als doelstelling de illegale 
vuilstortplaatsen en de vuilstortplaatsen waar geen toezicht is voor het einde van 2008 te 
sluiten en te vervangen door geschikte beheersinstallaties, met name stortplaatsen.

Storten is één van de afvalbeheermethoden en hierop zijn de bepalingen van Richtlijn 
99/31/EG1 van toepassing (vergunning, aanvaarding van de afval, controle en bewaking bij de 
exploitatie, sluiting en nazorg). Tegelijkertijd dient er overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG2

een milieucontrole plaats te vinden op de bouw van de stortplaatsen. De Commissie kan 
echter volgens deze richtlijn niet interveniëren inzake de geschiktheid of de locatie van het
project of de controle van de inhoud van de studie inzake de gevolgen en de goedgekeurde 
milieuaspecten (met uitzondering van die gevallen waarin de lidstaat bij de beoordeling een 
duidelijke vergissing heeft gemaakt). Dat alles valt onder de verantwoordelijkheid van de
overheden van de lidstaten.

Wij merken op dat een (nationaal, departementaal of regionaal) besluit inzake de planning van 
afvalbeheer krachtens Richtlijn 2006/12/EG, genomen dient te worden door de nationale 
overheden, deze beschikken ook over de discretionaire bevoegdheid inzake de keuze van de 
methoden en de locaties voor de verwijdering. Dit alles kan niet door de Commissie worden 
gecontroleerd. Wij wijzen erop dat de Griekse overheid de vereiste wetgeving heeft 
aangenomen; het betreft de interministeriële besluiten 69728/824/1996, 113944/1997, 
114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 en 50910/2727/2003.

Wat betreft de algemene opmerkingen van indiener met betrekking tot de eventuele risico’s 
als gevolg van de bouw en het functioneren van het project (bijvoorbeeld vervuiling van de 
waterbronnen), is de mogelijke overtreding van de richtlijnen inzake afvalbeheer of 
waterbescherming met name afhankelijk van de wijze van functioneren van de installatie. Dat 
wil zeggen al dan niet conform de relevante bepalingen van de communautaire 
milieuwetgeving.

Indiener heeft zich met betrekking tot hetzelfde onderwerp reeds tot de Commissie gericht.
Hij heeft de hiervoor aangehaalde opmerkingen per brief d.d. 11 juli 2007 ontvangen, in het 
kader van zijn briefwisseling met de afdelingen van de Commissie. Indiener is verzocht 
relevante gegevens over te leggen die een bewijs zouden kunnen leveren voor een 
overtreding. Indiener heeft deze brief echter niet beantwoord.

Bij gebrek aan voldoende gegevens ter ondersteuning van de aantijgingen van indiener is het 
niet mogelijk een overtreding vast te stellen van de communautaire milieuwetgeving.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

In het verzoekschrift wordt geklaagd over de mogelijke overtreding van de communautaire 
wetgeving als gevolg van de vergunning voor een nieuwe vuilstortplaats in Achaia. Volgens 
indieners zou de vuilstortplaats gebouwd worden op een ooit door mensen bewoonde 
archeologische vindplaats, met een natuurlijke schoonheid, in de onmiddellijke nabijheid van 
drinkwaterbronnen en in een gebied waar zich regelmatig aardbevingen voordoen. De 

                                               
1 PB L 182, 16.7.1999, blz. 1.
2 PB L 175, 5.7.1985, blz. 40.
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Commissie wenst haar oorspronkelijke standpunt te bevestigen en aan te vullen op basis van 
de nieuwe documenten welke indiener het Europees Parlement heeft doen toekomen, met
name inzake de door onafhankelijke consultants uitgevoerde studie.

De Commissie wenst allereerst de aantijgingen van indiener dat de stortplaatsen (XYTA) door 
de EU verboden zouden zijn, af te wijzen als geheel onjuist.

Er is in Griekenland inderdaad een groot aantal illegale vuilstortplaatsen en vuilstortplaatsen 
waar geen toezicht is. In het kader van een door de Commissie ingesteld beroep wegens niet-
nakoming heeft het Hof verklaard1 dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen krachtens 
artikel 4, 8 en 9 van Richtlijn 2006/12/EG2 heeft voldaan. Overeenkomstig artikel 228 van het 
EG-Verdrag dient Griekenland alle nodige maatregelen te nemen om zich aan deze 
regelgeving te houden, door de vuilstortplaatsen waar geen toezicht is te sluiten en geschikte
plaatsen in te richten voor het verwijderen van afval. Om dit probleem op te lossen heeft de 
Griekse overheid de regionale programma’s voor afvalbeheer bijgewerkt, met als doelstelling 
de illegale vuilstortplaatsen en de vuilstortplaatsen waar geen toezicht is voor het einde van 
2008 te sluiten en te vervangen door geschikte beheersinstallaties, met name stortplaatsen 
(XYTA). Aangezien Griekenland het arrest van het Hof niet geheel heeft nageleefd en niet 
alle illegale vuilstortplaatsen heeft gesloten, besloot de Commissie op 15 april 2009 
Griekenland in gebreke te stellen.

Storten is één van de afvalbeheermethoden en hierop zijn de bepalingen van Richtlijn
99/31/EG3 van toepassing (vergunning, aanvaarding van de afval, controle en bewaking bij de 
exploitatie, sluiting en nazorg). Tegelijkertijd dient er overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG4

een milieucontrole plaats te vinden op de bouw van stortplaatsen. De Commissie kan echter 
volgens deze richtlijn niet interveniëren inzake de geschiktheid of de locatie van het project of 
de controle van de inhoud van de studie inzake de gevolgen en de goedgekeurde 
milieuaspecten (met uitzondering van die gevallen waarin de lidstaat bij de beoordeling een 
duidelijke vergissing heeft gemaakt5). Dat alles valt onder de verantwoordelijkheid van de 
overheden van de lidstaten.

Wij merken op dat Richtlijn 2006/12/EG wat betreft de planning van afvalbeheer de keuze 
van de bevoegdheidverdeling op nationaal niveau overlaat aan de lidstaten. De nationale 
overheden hebben bovendien de discretionaire bevoegdheid inzake de keuze van de methoden
en de plaatsen voor het verwijderen van afval. Derhalve kunnen deze keuzen niet door de 
Commissie worden gecontroleerd voor zover deze met inachtneming van het communautaire 
recht worden gemaakt. Wij wijzen erop dat de Griekse overheid de vereiste wetgeving heeft 
aangenomen; het betreft de interministeriële besluiten 69728/824/1996, 113944/1997, 
114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 en 50910/2727/2003.

Wat betreft de algemene opmerkingen van indiener met betrekking tot de eventuele risico’s 
als gevolg van de bouw en het functioneren van het project (bijvoorbeeld vervuiling van de 
                                               
1 Arrest van 6 oktober 2005, zaak C-502/03.
2 PB L 114, 27.4.2006, blz. 9.
3 PB L 182, 16.7.1999, blz. 1.
4 PB L 175, 5.7.1985, p. 40.
5 Het feit dat er studies zijn die andere conclusies trekken dan die van de milieueffectstudie over de effecten die 
een project op het milieu zou kunnen hebben, duidt niet op een duidelijk foutieve beoordeling. 
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waterbronnen), is de mogelijke overtreding van de richtlijnen inzake afvalbeheer of 
waterbescherming met name afhankelijk van de wijze van functioneren van de installatie. Dat 
wil zeggen al dan niet conform de relevante bepalingen van de communautaire 
milieuwetgeving.

Indiener heeft zich met betrekking tot hetzelfde onderwerp reeds tot de Commissie gericht. 
Hij heeft de hiervoor aangehaalde opmerkingen per brief d.d. 11 juli 2007 ontvangen, in het 
kader van zijn briefwisseling met de afdelingen van de Commissie. Indiener is verzocht 
relevante gegevens over te leggen die een bewijs zouden kunnen leveren voor een 
overtreding. Indiener heeft deze brief echter niet beantwoord.

Bij gebrek aan voldoende gegevens ter ondersteuning van de aantijgingen van indiener, is het 
nog steeds niet mogelijk een overtreding van de communautaire milieuwetgeving vast te 
stellen. 


