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Utskottet för framställningar

30.5.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0573/2011, ingiven av Konstantinos Papadigenopoulos (grekisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare 2 220 personer, om allvarliga fel 
och brister i bedömningen av miljöeffekterna av ett projekt för uppförandet av ett 
avfallsupplag i Mavro Vouno Grammatiko, och om brott mot EU:s 
miljölagstiftning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att det finns allvarliga fel och brister i bedömningen av miljöeffekterna 
av ett avfallsupplag i närheten av Mavro Vouno Grammatiko i östra Attika. Projektet har fått 
stöd från Sammanhållningsfonden (beslut K(2004)5509) men arbetet har försenats av att 
invånarna överklagat ärendet till Greklands högsta domstol. Enligt framställaren strider 
projektet mot en rad EU-rättsakter, bland annat Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för 
grundvatten mot föroreningar och försämring, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan och rådets 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt. Han ber därför Europaparlamentet ingripa för att stoppa projektet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 september 2011. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 16 december 2011

Framställaren klagar över uppförandet av ett avfallsupplag i östra Attika och särskilt dess 
lokalisering till Mavro Vouno i kommunen Grammatiko. Enligt framställaren strider projektet 
mot bestämmelserna i EU:s miljölagstiftning (särskilt direktiven 99/31/EG1 om deponering av 
avfall, 2008/98/EG2 om avfall och 85/337/EEG3 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt). Dessutom hävdar framställaren att den 
miljökonsekvensbeskrivning som de grekiska myndigheterna låtit genomföra för projektet 
innehåller uppenbart oriktiga bedömningar.

a. Översikt över de åtgärder som kommissionen vidtagit beträffande projektet för 
avfallsupplaget i Grammatiko

Kommissionen vill inledningsvis påpeka att den under de senaste åren fått ett stort antal 
klagomål och andra skrivelser om uppförandet av ett avfallsupplag i Grammatiko. 
Klagomålen har framförts av framställaren och av andra klagande som företräds av 
framställaren. Samtliga namn finns uppräknade i den dokumentation som ingetts tillsammans 
med framställningen. Framställaren har även ingett ett klagomål till kommissionen daterat den 
8 april 2011. Kommissionen informerade framställaren genom en skrivelse av den 
9 september 2011 om att det inte förelåg något brott mot EU:s miljölagstiftning (av skäl som 
vi kommer att redogöra för i det följande). Eftersom inget svar inkom från klaganden 
avslutades ärendet. 

Det bör också noteras att kommissionen redan tidigare inlett två överträdelseärenden med 
anledning av två klagomål om denna sak: det första 2004 och det andra 2008 för att 
kontrollera att Grekland fullgör sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning. Kommissionen 
drog slutsatsen att det inte förelåg något brott mot EU:s miljölagstiftning (särskilt direktiven 
85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 
99/31/EG om deponering av avfall, 75/442/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 91/156/EEG, 
om avfall 4) och avskrev därför ärendena genom beslut av den 16 mars 2005 och den 
5 juni 2008. 

Det bör även understrykas att Europeiska ombudsmannen den 30 mars 2011 beslöt att inleda 
en undersökning (432/2011/ANA) efter att ha mottagit ett klagomål. Denna undersökning 
avslutades den 1 augusti 2011. I sitt beslut5 om att avsluta ärendet informerade 
ombudsmannen den klagande om följande: ”Jag kommer att översända en kopia av 
klagomålet till Europaparlamentets utskott för framställningar. Kopian av ärendet innehåller 
ombudsmannens interna sammanfattning av klagomålet och kommissionens yttrande.”
Kommissionen vill därför inte upprepa varje detalj i sitt svar till Europeiska ombudsmannen. 

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
2 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3–30.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
4 EGT L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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b. Avsaknad av brott mot EU:s miljölagstiftning

En av metoderna att hantera avfall är deponering och den omfattas av bestämmelserna i 
direktiv 99/31/EG (tillstånd, mottagning av avfall, kontroll och övervakning under driftsfasen, 
avslutning och efterbehandling). Det bör klargöras att även om andra förfaranden prioriteras i 
EU:s miljölagstiftning finns det inte något som helst förbud mot att medlemsstaterna väljer 
deponering. Samtidigt finns det ett krav att uppförandet av avfallsupplag ska föregås av en 
miljöbedömning i enlighet med direktiv 85/337/EEG. Direktivet ger dock inte kommissionen 
behörighet att ingripa beträffande projektets lämplighet eller lokalisering eller att kontrollera 
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och de godkända miljövillkoren (utom i de fall då 
en medlemsstat har gjort en uppenbart oriktig bedömning1). Det är de nationella 
myndigheterna i medlemsstaterna som ansvarar för samtliga dessa frågor.

Enligt direktiv 2008/98/EG bestäms planeringsnivån (nationell, regional etc.) för hanteringen 
av avfall av de nationella myndigheterna, som också har möjlighet att göra en skönsmässig 
bedömning i valet av metoder och deponeringsplatser. Inget av detta är något som 
kommissionen kontrollerar. Den regionala avfallshanteringsplanen för Attika fastställdes i lag 
nr 3164/2003, genom vilken platser som är lämpliga för uppförande av 
avfallshanteringsanläggningar godkändes. Till dessa platser hör Grammatiko.

I det föreliggande fallet genomfördes en miljökonsekvensbedömning av projektet i enlighet 
med direktiv 85/337/EEG och de föreskrivna förfarandena för bedömningen följdes. När 
miljöbedömningsförfarandet hade genomförts antogs det interministeriella beslutet 
136945/5.12.2003 om godkännande av miljövillkoren. Allmänheten hade informerats och 
getts möjlighet att yttra sig innan projektet slutligen godkändes. De behöriga myndigheterna 
informerade även allmänheten efter det att projektet hade godkänts och tillhandahöll alla 
nödvändiga upplysningar. Framställaren och alla andra berörda personer hade således 
möjlighet att delta och yttra sig. 

Beslutet att anlägga ett avfallsupplag i Grammatiko har redan överklagats två gånger, vilket 
kan vara värt att notera på det här stadiet. Det första överklagandet ingavs till den grekiska 
högsta förvaltningsdomstolen (av kommunen Grammatiko mot beslutet att godkänna 
miljövillkoren för projektet) och ogillades den 18 april 2007. Förvaltningsdomstolen ansåg att 
de behöriga grekiska myndigheternas miljökonsekvensbeskrivning uppfyllde de kvalitativa 
kriterierna i både den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen för att göra det möjligt 
att förebygga och/eller motverka eventuella brister hos upplaget, och att det således inte 
förelåg något brott mot den nationella lagstiftningen eller EU-lagstiftningen. Projektet att 
uppföra ett avfallsupplag på platsen Mavro Vouno i kommunen Grammatiko har således 
prövats av den grekiska högsta förvaltningsdomstolen i plenum. Den nationella domstolen,
som också är den allmänna domstol som ansvarar för tillämpningen av EU-rätten, ogillade 
överklagandet av beslutet om godkännande av projektets miljövillkor.

Kommunen Grammatiko ingav då ett andra överklagande, denna gång till dåvarande 
förstainstansrätten (mål T-13/08) om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2004)5509 
av den 21 december 2004 om utbetalning av stöd från Sammanhållningsfonden för etablering 
                                               
1 Det faktum att det finns undersökningar där man drar andra slutsatser än i miljökonsekvensbeskrivningen om 
vilka konsekvenser ett projekt kan ha för miljön betyder inte att man har gjort en uppenbart oriktig bedömning.
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av en deponeringsanläggning i Mavro Vouno Grammatiko i nordöstra Attika i Grekland. 
Förstainstansrätten avvisade talan. 

Det är viktigt att känna till att kommissionens beslut K(2004)5509 om att godkänna 
samfinansieringen av uppförandet av avfallsupplaget i Grammatiko förutsatte att vissa 
särskilda villkor i beslutet om samfinansiering uppfylldes. 

Kommissionen krävde i samband med sitt beslut om samfinansiering av projektet tillräckliga 
upplysningar för att man skulle kunna konstatera om en överträdelse av miljölagstiftningen 
skett och i så fall vidta lämpliga åtgärder. Någon sådan överträdelse kunde dock inte 
konstateras och beslutet kunde således antas. Detta bekräftades för övrigt av 
förstainstansrätten som avvisade talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut. I 
samband med slutbetalningen för projektet kontrollerade kommissionen dessutom att tillstånd 
beviljats i enlighet med artikel 9 i direktiv 99/31/EG innan anläggningen togs i drift. 
Tillståndet, som beviljas efter besiktning av platsen, ska garantera att projektet drivs i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv, vilket också innebär att alla åtgärder för att skydda luft 
och vatten har vidtagits.

Vad gäller klagandes åberopande av direktiv 80/68/EEG om skydd för grundvatten mot 
förorening genom vissa farliga ämnen1 (samt det nya direktivet 2006/118/EG om skydd för 
grundvatten mot föroreningar och försämring2), som enligt vad han själv uppger skulle ha 
överträtts genom att vissa borrningar skulle ha lett till föroreningar av havsekosystemen, vill 
kommissionen till att börja med upplysa om att detta direktiv enbart är tillämpligt på 
grundvatten, inte på havsmiljön. Den åberopade rättsliga grunden är visserligen felaktig men 
kommissionen vill ändå understryka att de miljövillkor som godkänts genom det 
interministeriella beslutet och bekräftats genom domstolens avgörande (högsta 
förvaltningsdomstolen) innehåller de garantier som krävs för att förhindra all miljöskada 
och/eller reparera alla negativa miljökonsekvenser som skulle kunna uppstå. Kommissionen 
upprepar att ett brott mot EU:s avfalls- och vattenlagstiftning kan konstateras först om 
upplaget under driftsfasen (som ännu inte har inletts) fungerar på ett sätt som inte är förenligt 
med EU:s miljölagstiftning.

När det gäller den klagandes påstående om förorening av havsekosystemen från 
anläggningsarbetet för avfallsupplaget, har miljöinspektörer från det grekiska miljöministeriet 
ingripit till följd av mottagna klagomål och krävt förklaringar av regionen Attika. De 
regionala myndigheterna tillbakavisade alla påståenden. De bestred i synnerhet att det skulle 
finnas något orsakssamband mellan föroreningen av havsekosystemen och anläggningsarbetet 
för avfallsupplaget och föreslog andra tänkbara orsaker, exempelvis att floran förstörts efter 
bränderna 2009. De regionala myndigheterna uppger att platsen besiktigas så gott som 
dagligen och att inga avvikelser från den godkända miljökonsekvensbeskrivningen hittills har 
konstaterats.

Beträffande framställarens övriga allmänna påståenden om de risker som uppkommer av 
uppförandet och driften av projektet (t.ex. förorening av vattenresurser), är en eventuell 
överträdelse av direktiven om avfallshantering och skydd av vatten beroende av bland annat 

                                               
1 EGT L 20, 26.1.1980, s. 43–48.
2 EGT L 372, 27.12.2006, s. 19–31.
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hur anläggningen kommer att fungera, dvs. om driften sker i överensstämmelse med berörda 
bestämmelser i EU:s miljölagstiftning eller inte.

Sammanfattning

Projektet att uppföra ett avfallsupplag i Grammatiko, på platsen Mavro Vouno, har redan 
granskats av kommissionen vid tre tillfällen: med anledning av ärenden som behandlats under 
2004 och 2008 och även före godkännandet av beslut K(2004)5509 om samfinansiering av 
projektet. Inget brott mot EU:s miljölagstiftning har kunnat upptäckas. Projektet har dessutom 
genomgått två rättsliga prövningar i gemenskapens domstolar. Både den grekiska högsta 
förvaltningsdomstolen och EU:s förstainstansrätt ogillade kommunen Grammatikos 
överklaganden och fann att projektet och kommissionens beslut om att samfinansiera det var 
lagliga. Ett eventuellt brott med EU:s miljölagstiftning kan inte konstateras förrän 
avfallsupplaget har tagits i drift, i den händelse upplaget då fungerar på ett sätt som strider 
mot miljökraven i denna lagstiftning och i det beviljade tillståndet.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 30 maj 2012

Kommissionen vill bekräfta sitt tidigare meddelande och upprepar att det inte föreligger något 
som helst brott mot EU:s miljölagstiftning. Det berörda projektet har redan genomgått tre 
rättsliga prövningar i gemenskapens domstolar. Både den grekiska högsta 
förvaltningsdomstolen (2007 och nu senast den 13 januari 2012) och EU:s förstainstansrätt 
har ogillat kommunen Grammatikos överklagande. Den grekiska domstolen fann att 
förfarandet för att ge projektet tillstånd var lagenligt och EU-domstolen avvisade talan om 
ogiltigförklaring av kommissionens beslut om samfinansiering. 

I en inspektionsrapport från miljötillsynsmyndigheten den 18 januari 2012 påtalades dock 
vissa luckor eller brister i miljökonsekvensbeskrivningen vid genomförandet av projektet 
(exempel: förekomsten av ett vattendrag i projektets omgivning hade inte utvärderats 
tillräckligt, ingen grundlig undersökning hade genomförts av graden av seismisk aktivitet i 
området…).

På denna grund lämnades en ny överklagan in till underrätten i Aten. Den 28 februari 2012 
beslöt underrätten att arbetet skulle avbrytas fram till den 16 mars 2012 då målet skulle tas 
upp. Den 16 mars 2012 förlängdes det beslutade byggstoppet till den 21 maj 2012. 

Ingen av dessa omständigheter gör det dock möjligt att ompröva kommissionens ursprungliga 
ståndpunkt. 

Kommissionen erinrar om att det enligt direktiv 2011/92/EU1 är medlemsstaternas uppgift att 
kontrollera miljökonsekvensbeskrivningarnas innehåll. I direktivet föreskrivs inte heller något 
system för övervakning av godkända åtgärder. I det aktuella fallet har miljöinspektörer 
genomfört en sådan kontroll för att verifiera att projektet genomförs i överensstämmelse med 
lagstiftningens krav. De luckor eller brister som upptäckts i förhållande till de uppgifter som 
var tillgängliga och bedömdes vid tillståndsgivningen gör att de behöriga grekiska 
myndigheterna nu måste vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa dem (t.ex. se över det 
beviljade tillståndet). 
                                               
1 EUT L 26, 28.1.2012.
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Det bör också erinras om att domstolen upprepade gånger har bekräftat (exempelvis i sin dom 
av den 19 januari 2010 i mål C-555/07, punkt 48) att de nationella domstolarna likaledes är i 
stånd att tolka den nationella rätten i ljuset av EU-rätten och tillämpa den sistnämnda: 

”Härav följer att den nationella domstolen vid tillämpningen av nationell rätt är skyldig att, i 
den utsträckning det är möjligt, tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets 
lydelse och syfte så att det resultat som fastställs i direktivet uppnås och, därmed, agera i 
överensstämmelse med artikel 288 tredje stycket FEUF (se, för ett motsvarande synsätt, 
domarna i de ovannämnda målen von Colson och Kamann, punkt 26,  Marleasing, punkt 8,
Faccini Dori, punkt 26, samt i de ovannämnda förenade målen Pfeiffer m.fl., punkt 113). 
Kravet på en konform tolkning av nationell rätt följer av fördragets systematik, eftersom 
fördraget tillåter att den nationella domstolen inom ramen för sin behörighet säkerställer att 
unionsrätten ges full verkan när den avgör den vid denna domstol anhängiggjorda tvisten (se, 
för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen Pfeiffer m.fl., 
punkt 114)” (punkt 48 i ovannämnda dom).

Kommissionen konstaterar i detta sammanhang att det är en principiell ståndpunkt som delas 
av Europaparlamentet, vilket framgår av Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2010 om 
överläggningarna i utskottet för framställningar under 2009 (2009/2139(INI)), vars punkt K 
lyder som följer:

”Medborgarna bör framför allt uppmärksammas på att nationella 
domstolsförhandlingar – vilket också bekräftats i Europeiska ombudsmannens 
beslut från december 2009 som avslutar undersökningen av klagomål 
822/2009/BU mot kommissionen – är en del av processen med att genomföra 
EU-lagstiftningen i medlemsstaterna och att utskottet för framställningar 
varken kan handlägga ärenden som avgörs i nationella 
domstolsförhandlingar eller granska utgången av sådana förhandlingar.”

Beträffande projektet för uppförande av ett avfallsupplag i Grammatiko har den grekiska 
högsta förvaltningsdomstolen redan meddelat två avgöranden och EU:s förstainstansrätt ett 
tredje (alla tre var för att projektet skulle fortsätta) och ett nytt förfarande pågår för 
närvarande inför underrätten i Aten.

Kommissionen vill också framhålla dokumentet ”Waste management in Europe: main 
problems and best practices” (PE 453.194) från Europaparlamentets generaldirektorat för 
EU-intern politik, som utarbetades den 15 september 2011 på begäran av utskottet för 
framställningar och där slutsatsen i fråga om avfallsupplaget i Grammatiko är följande:

”Tillgänglig information tyder på att avfallsupplaget i Grammatiko och 
avfallshanteringsanläggningen är ett allvarligt menat försök att så snart som möjligt minska 
miljö- och hälsokonsekvenserna av oreglerat eller dåligt hanterat avfall. 
(…) 

Att döma av den undersökta informationen försöker myndigheterna hitta och genomföra den 
bästa lösningen på ett svårt problem på ett sätt som helt överensstämmer med EU:s 
bestämmelser. Den tillgängliga informationen räcker inte för att dra slutsatser om vad som 
borde ha gjorts för att göra lokalbefolkningen mer delaktig och skapa större tillförsikt.”
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Slutligen vill kommissionen understryka att hur hårdnackade invändningarna från en grupp 
personer eller ett samhälle än är mot ett projekt innebär detta i sig inte att projektet blir 
olagligt. Det kan inte heller anföras som skäl till att man låter bli att respektera redan 
meddelade domstolsavgöranden. 

Sammanfattning 

Inget brott mot EU:s miljölagstiftning har hittills kunnat upptäckas. Detta har bekräftats tre 
gånger av den grekiska förvaltningsöverdomstolen och EU:s förstainstansrätt. De grekiska 
myndigheterna bör däremot vidta lämpliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa de luckor 
och brister som miljöinspektörerna upptäckte den 18 januari 2012. Att sådana åtgärder 
verkligen vidtas kommer också att kontrolleras genom det rättsliga förfarande som pågår vid 
underrätten i Aten. 

För att det ska föreligga ett brott mot EU-lagstiftningen måste projektet ha satts igång utan att 
kraven i miljölagstiftningen var uppfyllda.


