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Betreft: Verzoekschrift 1144/2009, ingediend door U.K.P. (Duitse nationaliteit), over de 
afvalsituatie in de stad Gythio in het zuiden van de Peloponnesos en de 
gebrekkige handhaving door de lokale overheden van de communautaire 
wetgeving aangaande afvalbeheer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de rampzalige afvalsituatie in de Griekse stad Gythio, waar de 
overheden niet in staat zijn gebleken om doeltreffende plannen voor het afvalbeheer uit te 
werken. Het gevolg hiervan is dat het gemeentelijke afval zonder voorafgaande sortering op 
verschillende willekeurige plekken in het landschap wordt gestort, wat niet alleen ernstige 
verontreiniging veroorzaakt, maar ook de gezondheid van de lokale bevolking en de toeristen 
in gevaar brengt. Onder verwijzing naar de bepalingen in Verordening (EG) nr. 1013/2006 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, 
Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen, Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen alsmede Richtlijn 2008/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen, verzoekt indiener het Europees 
Parlement om onmiddellijk in deze onhoudbare situatie in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 6 oktober 2005 (C-502/03) verklaard dat 
Griekenland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen krachtens de artikelen 4, 8 en 9 van 
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Richtlijn 75/442/EEG1 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd door Richtlijn 91/156/EEG. 
Dit arrest heeft betrekking op alle illegale en ongecontroleerde stortplaatsen in Griekenland en 
dus ook op die van Gythio. Opgemerkt moet worden dat de Griekse autoriteiten, tegenover 
het Europees Hof van Justitie, zelf reeds het bestaan van ten minste 1 125 illegale of 
ongecontroleerde stortplaatsen in het land hadden erkend.
Om het probleem op te lossen hebben de Griekse autoriteiten de regionale plannen voor 
afvalbeheer bijgewerkt, met als doel de illegale of ongecontroleerde stortplaatsen voor het 
einde van 2008 te sluiten en te vervangen door een geschikte infrastructuur voor afvalbeheer, 
met name officiële vuilstortplaatsen.

Aangezien de Helleense Republiek zich niet geheel aan het arrest van het Hof heeft gehouden 
en niet alle illegale stortplaatsen in Griekenland heeft gesloten, heeft de Commissie besloten 
om op 15 april 2009 een schriftelijke aanmaning (artikel 228) te sturen.

Voor wat betreft de aanleg van nieuwe stortplaatsen, overeenkomstig de regionale plannen 
voor afvalbeheer, moet een milieu-effectrapportage worden uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG2 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. 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.

De Commissie blijft erop toezien dat de regels van het Gemeenschapsrecht worden nageleefd, 
dat de Griekse autoriteiten zullen zorgen voor de sluiting van alle illegale stortplaatsen in 
Griekenland en zich zodoende conformeren aan de uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie, en dat de nieuw aan te leggen stortplaatsen, in overeenstemming met de regionale 
plannen voor afvalbeheer, voldoen aan de bepalingen van de communautaire 
milieuwetgeving.

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

Hoewel er sinds de het arrest van het Europees Hof van Justitie vorderingen gemaakt zijn, zijn 
er nog altijd heel wat illegale stortplaatsen in gebruik. Daarom heeft de Commissie de Griekse 
autoriteiten op 29 oktober 2010 een bijkomende schriftelijke aanmaning doen toekomen 
(artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vroeger 
artikel 228).

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Aangezien de Helleense Republiek zich nog niet helemaal gevoegd had naar de uitspraak van 
het Europees Hof van Justitie en nog niet was overgegaan tot de sluiting van alle illegale 
stortplaatsen in Griekenland, had de Commissie op 29 oktober 2010 besloten om de Griekse 
autoriteiten een bijkomende schriftelijke aanmaning te doen toekomen (artikel 260 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vroeger artikel 228). Dit werd al 
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vermeld in het vorige antwoord van de Commissie.

Als antwoord op deze brief deden de Griekse autoriteiten de Commissie een gedetailleerd 
actieplan toekomen, waarmee ze voorzagen in de sluiting van alle illegale stortplaatsen tegen 
eind juni 2011 en in de sanering ervan tegen eind juni 2012.

Het laatste voortgangsverslag van de Helleense Republiek dateert van 25 juli 2011 en heeft 
betrekking op de periode tot 30 juni 2011. Uit dit verslag blijkt dat de doelstelling betreffende 
de sluiting van de illegale stortplaatsen niet is bereikt: een aantal van deze stortplaatsen is met 
andere woorden nog altijd in gebruik.

De diensten van de Commissie zijn momenteel bezig dit laatste voortgangsverslag in detail te 
bestuderen, en de Commissie zal normaal gezien binnen afzienbare tijd een besluit nemen 
over het aan de inbreukprocedure te geven gevolg.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Uit de analyse van het antwoord van de Griekse autoriteiten in juni 2011 bleek dat het totale 
aantal illegale stortplaatsen die nog altijd gebruikt werden, weliswaar gedaald was, maar dat 
de doelstelling van de sluiting van alle illegale stortplaatsen tegen eind juni 2011 niet bereikt 
was. 

Op 14 september 2011 hadden de diensten van de Commissie een gesprek met de Griekse 
autoriteiten om de redenen voor deze mislukking en mogelijke oplossingen te identificeren. 
Gezien de bijzonder zorgwekkende economische en financiële context is een onmiddellijke 
voortzetting van de inbreukprocedure volgens de Commissie misschien niet de beste manier 
om te zorgen voor een volledige naleving van het arrest van het Hof (C-502/03). De 
Commissie is van mening dat de beste aanpak erin bestaat Griekenland te helpen zijn 
capaciteit voor de opname van de beschikbare communautaire middelen te vergroten, zodat de 
nodige infrastructuur voor een gepaste verwerking van het afval in Griekenland kan worden 
aangelegd en alle resterende illegale stortplaatsen kunnen worden gesloten en gesaneerd. De 
recente oprichting van de Taskforce Griekenland past overigens binnen dit streven. 

Ondanks de nadruk die momenteel wordt gelegd op het opnemen van financiële middelen, zal 
de Commissie echter niet aarzelen om de zaak opnieuw naar het Hof te verwijzen en 
Griekenland financiële sancties op te leggen als blijkt dat de huidige aanpak niet snel genoeg 
vruchten afwerpt.


