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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1144/2009 af U.K.P., tysk statsborger, om affaldssituationen i byen 
Githio i det sydlige Peloponnes og de lokale myndigheders manglende 
håndhævelse af EU's retsakter om håndtering af affald 

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den katastrofale affaldssituation i den græske by Githio, hvor 
myndighederne ikke har været i stand til at udarbejde effektive planer for affaldshåndteringen. 
Dette bevirker, at det kommunale affald uden forudgående sortering deponeres på forskellige 
tilfældige steder i landskabet, hvilket ikke alene fører til en alvorlig forurening, men også 
bringer de lokale beboeres og turisternes sundhed i fare. Under henvisning til bestemmelserne 
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, 
Rådets direktiv 75/442/EØF om affald, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF 
om affald samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om omgående at gribe ind i denne uholdbare situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"I sin dom af 6. oktober 2005 (C-502/03) fastslog Domstolen, at Grækenland havde tilsidesat 
sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF1 om affald, som ændret 
ved direktiv 91/156/EØF. Denne dom vedrører alle ulovlige eller ukontrollerede udledninger i 
Grækenland, herunder udledningerne i Githio. Det skal bemærkes, at de græske myndigheder 

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39–41.



PE438.357v04-00 2/3 CM\903639DA.doc

DA

over for Domstolen har erkendt eksistensen af mindst 1.125 ulovlige og ukontrollerede 
lossepladser i landet. 

De græske 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. 

Da Grækenland ikke til fulde har efterlevet Domstolens dom og ikke har nedlagt alle de 
ulovlige lossepladser, besluttede Kommissionen den 15. april 2009 at sende en 
åbningsskrivelse (artikel 228) til Grækenland.

I forbindelse med opførelsen af nye lossepladser og i overensstemmelse med de regionale 
planer for affaldshåndtering skal disse underkastes en miljøkonsekvensanalyse i henhold til 
bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet. 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.

Kommissionen vil fortsat sørge for at fællesskabsrettens bestemmelser overholdes, at de 
græske myndigheder nedlægger de ulovlige lossepladser i Grækenland, at de således retter sig 
efter Domstolens dom, og at de nyopførte lossepladser overholder bestemmelserne i 
fællesskabets miljølovgivning, i overensstemmelse med de regionale planer for 
affaldshåndtering."

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010

”Selv om der er sket fremskridt, efter at Domstolen har afsagt sin dom, er der stadig talrige 
ulovlige lossepladser i drift. Det er årsagen til, at Kommissionen den 29. oktober 2010 
besluttede at sende de græske myndigheder en supplerende åbningsskrivelse (artikel 260 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tdl. artikel 228 i TEF).”

5. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011

”Som nævnt i det foregående svar, besluttede Kommissionen den 29. oktober 2010 at sende 
en supplerende åbningsskrivelse (artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) til Grækenland, da Grækenland ikke til fulde har efterlevet Domstolens dom 
og ikke har nedlagt alle de ulovlige lossepladser.

De græske myndigheder har i deres svar på denne skrivelse forelagt en detaljeret 
handlingsplan, som sigter mod at nedlægge alle de ulovlige lossepladser inden udgangen af 
juni 2011 og mod at genoprette disse steder inden udgangen af juni 2012. 

I den sidste statusrapport, som Grækenland sendte den 25. juli 2011 (og som dækker perioden 
frem til den 30. juni 2011), ser det ud til, at målet om at nedlægge lossepladserne ikke er nået, 
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og at et vist antal lossepladser stadig er i brug.

Detaljerne i denne sidste statusrapport er ved at blive vurderet af Kommissionen. 
Kommissionen vil efterfølgende tage en beslutning om den videre traktatprocedure.”

6. REV Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

En analyse af svaret fra de græske myndigheder fra juni 2011 bekræftede, at målet om en 
lukning af samtlige ulovlige lossepladser inden juni på trods af en vis nedbringelse af det 
samlede antal ulovlige lossepladser, der stadig var i drift, ikke var blevet nået.

Den 14. september 2011 havde Kommissionen et møde med de græske myndigheder for at 
finde ud af årsagerne til den manglende opfyldelse og forsøge at finde frem til mulige 
løsninger. Som følge af landets yderst alvorlige økonomiske og finansielle situation er 
indledningen af en traktatovertrædelsesprocedure efter Kommissionens opfattelse ikke 
nødvendigvis den bedste måde til at sikre fuldstændig overholdelse af Domstolens dom (C-
502/03). Kommissionen er af den opfattelse, at det bedste vil være at hjælpe Grækenland til at 
forbedre sin kapacitet til at anvende de til rådighed stående EU-bevillinger til at etablere den 
nødvendige infrastruktur til en hensigtsmæssig affaldsforvaltning i Grækenland og dermed 
lukke de resterende ulovlige lossepladser og genoprette områderne. Oprettelse af Task Force 
Grækenland skete netop med henblik herpå.

På trods af, at der for øjeblikket lægges vægt på at forbedre Grækenlands evne til at anvende 
de disponible EU-bevillinger, vil Kommissionen ikke tøve med at indbringe sagen for 
Domstolen igen og foreslå økonomiske sanktioner over for landet, hvis det viser sig, at den 
nuværende tilgang ikke bærer frugt.


