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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras (Griekse nationaliteit), 
namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek aan handhaving door de Griekse 
autoriteiten van de communautaire criteria en procedures op het gebied van 
afvalinzameling op vuilstortplaatsen, in het kader van een nieuw aan te leggen 
vuilstortplaats in de omgeving van Megalopoli op de Peloponnesos in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, de burgemeester van Megalopoli op de Peloponnesos in Griekenland, vecht de 
voorwaarden aan op grond waarvan het Griekse ministerie van milieu in januari 2008 
vergunning heeft verleend aan het Griekse elektriciteitsbedrijf DEI voor de aanleg van een 
vuilstortplaats voor asbesthoudend afval. De naam van het materiaal waarvoor de vergunning is 
afgegeven, te weten “asbesthoudend afval”, is sindsdien gewijzigd in “industrieel afval en overig 
afval”. De indiener verklaart dat deze gang van zaken in strijd is met de bepalingen in 
beschikking 2003/33/EG van de Raad tot vaststelling van criteria en procedures voor het 
aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van 
Richtlijn 1999/31/EG, waarin enerzijds bepaald is dat op stortplaatsen voor asbesthoudend 
bouwmateriaal en ander asbesthoudend afval uitsluitend asbesthoudend bouwmateriaal en ander 
asbesthoudend afval gedeponeerd mag worden en anderzijds dat het gestorte afval geen andere 
gevaarlijke stoffen mag bevatten dan gebonden asbest. Indiener verzoekt het Europees parlement 
dan ook om de verantwoordelijke Griekse autoriteiten op te roepen om zorg te dragen voor de 
eerbiediging van de milieuregelgeving waarop de inwoners van Megalopoli en omgeving 
volgens de communautaire wetgeving recht hebben. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.
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Bij de behandeling van dit verzoekschrift heeft de Commissie zich gericht op de mogelijke 
overtreding van zowel Richtlijn 99/31/EG als van Richtlijn 85/337/EEG1, betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd door 
de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3. 

In het wettelijk kader voor omzetting van Richtlijn 99/31/EG naar het Griekse recht is inderdaad 
vastgelegd dat een exploitant van een vuilstortplaats eerst een milieuvergunning moet hebben 
ontvangen, voordat hij de vergunning voor de exploitatie van een vuilstortplaats kan aanvragen. 
Bij de beoordeling van de aanvraag voor de milieuvergunning worden de bepalingen uit het 
Griekse recht gevolgd die de omzetting vormen van Richtlijn 85/337/EG.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er een begin is gemaakt met de procedure voor de 
milieueffectbeoordeling van dit project. Het bevoegde ministerie heeft een voorlopige 
milieueffectbeoordeling van het project aangenomen. Dit is echter een voorbereidende stap in het 
proces, die nog niet tot dwingende juridische gevolgen leidt. De opdrachtgever moet een 
milieueffectrapportage (laten) uitvoeren en die ter beschikking stellen van de betrokken burgers 
en overheidsinstanties. Pas daarna kan de bevoegde overheidsinstantie een definitieve beslissing 
nemen.

Zolang de milieueffectbeoordelingsprocedure en de vergunningsprocedure nog niet zijn 
afgerond, kan er volgens de Commissie geen sprake kan zijn van overtreding van Richtlijn 
85/337/EG en, in het verlengde daarvan, van Richtlijn 99/31/EG.

Conclusie

De Commissie constateert dat er op dit moment geen sprake is van overtreding van de 
communautaire milieuwetgeving. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De Commissie had het betreffende verzoekschrift al in 2008 onderzocht. Op dat moment was de 
milieueffectbeoordeling van het project al van start gegaan en had het bevoegde ministerie al een 
voorlopige milieueffectbeoordeling aangenomen.  Dit is in het proces echter slechts een 
voorbereidende stap die nog niet tot dwingende juridische gevolgen leidt. Pas wanneer het 
bevoegde ministerie een milieueffectrapportage heeft aangenomen, zijn aan het project juridische 
gevolgen verbonden. 

Tot op heden hebben de diensten van de Commissie geen bericht ontvangen over de aanname 
van een dergelijke milieueffectrapportage door de Griekse autoriteiten en omdat de evaluatie- en 
vergunningsprocedure zich in deze zin nog in een preliminair stadium bevindt, acht de 
Commissie het nog steeds niet mogelijk om een inbreuk op het EU-milieurecht vast te stellen.

De Commissie wil ook benadrukken dat op 10 september 2009, in de zaak C-286/084, het Hof 
Griekenland heeft veroordeeld voor het niet aannemen van een plan voor het beheer van 
gevaarlijke afvalstoffen dat aan de vereisten van de gemeenschapswetgeving voldoet en voor het 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor
&docj=docj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.



CM\851654NL.doc 3/3 PE421.179v02-00

NL

niet opzetten van een geïntegreerd en toereikend net van verwijderingsinstallaties voor 
gevaarlijke afvalstoffen.

De Helleense Republiek heeft in haar verweerschrift de genoemde stortplaats opgenomen in een 
lijst met nog te bouwen stortplaatsen. Om het arrest van het Hof uit te voeren is de bouw van 
deze stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen voor Griekenland noodzakelijk. 

Het storten is een van de methodes voor het beheer van afvalstoffen en is onderworpen aan de 
bepalingen van Richtlijn 99/31/EG (vergunning, aanvaarding van afvalstoffen, controle en 
toezicht tijdens de exploitatiefase, sluiting, nazorg bij sluiting). De prioriteit die is gegeven aan 
andere methodes van afvalbeheer betekent geen schending van de wetgeving. De mogelijke 
schending van de richtlijnen voor afvalbeheer (2006/12/EG en 99/31/EG) zal in het bijzonder 
afhangen van de manier waarop de installatie zal functioneren, dat is te zeggen conform of niet 
conform de strikte bepalingen van de milieuwetgeving van de Europese Unie.

Daarnaast is voor de bouw van afvalstortplaatsen een milieueffectrapportage (MER) nodig 
conform de in Richtlijn 85/337/EEG gestelde eisen. De richtlijn geeft de Commissie echter niet 
de mogelijkheid om in te grijpen met betrekking tot de wenselijkheid en de plaats van uitvoering 
van het project of om de aard van de milieueffectrapportage en de goedgekeurde milieueisen te 
controleren (behalve als de lidstaat een duidelijke beoordelingsfout maakt). Dat alles valt onder 
de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten.

Uit de informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft blijkt dat er een begin is gemaakt 
met de milieueffectbeoordelingsprocedure voor het genoemde project. Het bevoegde ministerie 
heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven aan een voorlopige milieueffectbeoordeling van het 
project. Deze goedkeuring is echter niet meer dan een voorbereidende stap in het proces, die nog 
niet tot dwingende juridische gevolgen leidt. Hierna moet immers nog een MER 
(milieueffectrapportage) worden uitgevoerd en ter raadpleging worden voorgelegd aan het 
publiek. Pas nadat deze fase is voltooid, is het aan de bevoegde autoriteit om een definitieve 
beslissing te nemen en de MER al dan niet goed te keuren. Dit lijkt nog niet te zijn gebeurd. 

Hieruit volgt dat vooralsnog geen enkele schending van de EU-wetgeving kan worden 
vastgesteld.

De Commissie volgt de ontwikkeling van de zaak en is pas na aanvaarding van de 
milieueffectrapportage door de Griekse autoriteiten in staat te controleren of met het project in 
kwestie de milieuwetgeving van de EU wordt nageleefd.


