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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0078/2007 af Mavroudis Voridis, græsk statsborger, om anlæggelse 
af en losseplads i et område i det østlige Attika

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de ansvarlige græske myndigheder har givet tilladelse til anlæggelse 
af en losseplads i nærheden af Mavro Vouno Grammatikou og Bragoni Keratea Lavreotikis i 
det østlige Attika. Andrageren hævder, at det pågældende projekt er i modstrid med EU's på 
området gældende retsakter, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Manglen på passende miljøinfrastruktur til affaldshåndtering er et vigtigt emne i Grækenland. 
Kommissionen følger udviklingen på dette område tæt med henblik på at sikre, at den 
relevante EU-lovgivning bliver overholdt, og at fast affald oparbejdet i Grækenland håndteres 
på en miljøvenlig måde. I Attika-regionen er situationen særlig problematisk på grund af 
mange faktorer såsom det ret store antal indbyggere i regionen (i 2004 anslået til ca. 
4.000.000 indbyggere svarende til 36 % af Grækenlands samlede befolkning), lav offentlig 
bevidsthed om affaldshåndtering og deraf følgende problemer med at få borgerne til at 
acceptere foreslåede løsninger, forsinkelser i mellemlang og langsigtet planlægning etc.

Kommissionen har forsøgt både ved hjælp af retlige foranstaltninger og økonomisk bistand at 
finde en løsning på situationen og fremme en passende håndtering af deponeringen af fast 
affald i hele Grækenland, herunder i Attika-regionen.
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Med hensyn til økonomisk bistand, særlig inden for fællesskabsstøtterammen for 1999-2006 
samt inden for tidligere støtterammer, er der blevet bevilget EU-midler til projekter 
vedrørende håndtering af fast affald. I Attika-regionen er alle de vigtige projekter da også 
allerede blevet medfinansieret. I december 2004 blev de primære affaldshåndteringsprojekter 
vedrørende Attika, dvs. lossepladser i Fyli i det vestlige Attika og i Grammatiko og Keratea i 
det østlige Attika, som andragendet drejer sig om, godkendt til fællesskabstilskud inden for 
Samhørighedsfonden. Endvidere forpligtede de græske myndigheder sig klart til at lukke 
ulovlige lossepladser, der også findes i Attika-regionen (i henhold til den reviderede nationale 
affaldshåndteringsplan, der blev godkendt i 2003, skal alle ulovlige lossepladser lukkes og 
genoprettes inden udgangen af 2008).

Andragendet

Andrageren hævder, at de ansvarlige græske myndigheder har givet tilladelse til at anlægge to 
lossepladser i nærheden af Mavro Vouno i Grammatiko og Vragoni i Keratea i det østlige 
Attika (henholdsvis nord og syd), hvilket vil forårsage betydelig skade på miljøet i områder 
med stor naturværdi og historisk værdi. Ifølge andrageren bliver flere bestemmelser i 
Kommissionens beslutning om samfinansiering inden for Samhørighedsfonden ikke 
overholdt, f.eks. punkt 8 i bilag I til Kommissionens beslutning, som omhandler 
påbegyndelsen og afslutningen af arbejdet, samt underpunkt 1, 2 og 5b til punkt 12 "Særlige 
vilkår" i det samme bilag, i hvilket der fastsættes nærmere betingelser og frister, der skal 
overholdes.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med situationen med hensyn til håndtering af fast affald i 
Grækenland, og særlig i Attika, hvor der mangler passende infrastruktur, og hvor affaldet i 
nogle områder, bl.a. de områder, andragendet drejer sig om, deponeres på ulovlige 
lossepladser.

De to steder i det østlige Attika, der nævnes i andragendet, blev i henhold til Kommissionens 
oplysninger udvalgt blandt andre steder, efter at de berørte lokale og nationale myndigheder 
havde haft en række drøftelser og udført undersøgelser. Alle de mulige steder blev fastsat ved 
en særlov, der blev vedtaget efter debat og afstemning i det græske parlament i juni 2003 (lov 
3164, § 33, det græske statstidende nr. 176/2-7-2003). Detaljerede 
miljøkonsekvensvurderinger i overensstemmelse med det ændrede VVM-direktiv 85/337/EF1

bekræftede, at disse to steder var bedst egnet til lossepladsanlæg. 
Miljøkonsekvensvurderingerne og de tilhørende ministerielle afgørelser, der er fastsat i den 
nationale lovgivning til gennemførelse af VVM-direktivet, vedrørte ikke blot lossepladserne, 
men også "integrerede affaldshåndteringsanlæg", herunder bestemmelser om genbrug, 
kompostering og forbehandling af affald.

De græske myndigheder sendte en komplet sagsmappe til Kommissionen i 2004 udelukkende 
vedrørende finansiering inden for Samhørighedsfonden af lossepladserne, der prioriteres for at 
gøre en ende på anvendelsen af ukontrollerede, ulovlige offentlige affaldsdeponeringspladser i 
det berørte område, idet de anførte, at de yderligere foranstaltninger til "integreret håndtering" 
ville blive iværksat på et senere tidspunkt, og under alle omstændigheder efter færdiggørelsen 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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af lossepladserne, ved hjælp af nationale midler. Kommissionen traf efter at have vurderet 
ovennævnte projekters overensstemmelse med fællesskabsregler, herunder miljøregler, i 
december 2004 beslutning om, at de kunne samfinansieres. For at sikre en samlet korrekt 
gennemførelse af planen vedtog Kommissionen en række særlige bestemmelser i punkt 12 i 
bilag I til ovennævnte beslutninger, som efter andragerens mening er blevet overtrådt. 
Kommissionen minder også om, at i henhold til artikel 5 i direktivet om deponering af affald 
skal biologisk nedbrydeligt kommunalt affald, der deponeres på en losseplads, reduceres til 75 
% af den samlede mængde (i vægt) biologisk nedbrydeligt kommunalt affald, der er 
oparbejdet i 1995 eller det sidste år før 1995, for hvilket der er standardiserede data fra 
Eurostat til rådighed. I Grækenlands tilfælde er fristen for at opfylde denne forpligtelse juli 
2010.

Som følge af at de berørte borgere har anlagt sag ved de græske domstole mod de græske 
myndigheders beslutninger om at vælge de pågældende steder, er det fysiske arbejde med de 
ovennævnte projekter endnu ikke påbegyndt. Først i april 2007 afsagde den græske højesteret 
dom til fordel for lossepladserne i Fyli i det vestlige Attika og i Grammatiko i det østlige 
Attika og afviste alle sagsøgernes argumenter samt afgjorde, at fastsættelsen af dem er i 
overensstemmelse med græsk lovgivning bl.a. den græske lov til gennemførelse af 
fællesskabslovgivning og navnlig VVM-direktivet. Der er endnu ikke truffet beslutning om 
lossepladsen i Keratea.

På baggrund af ovennævnte oplysninger om baggrunden har Kommissionen følgende 
bemærkninger til andragerens argumenter:

Andrageren hævder generelt, at det ikke er tilladt at deponere ubehandlet affald på 
lossepladser i henhold til direktiv 99/31/EF1 om deponering af affald, og at lossepladserne i 
Grammatiko og Keratea derfor skal tages i brug, før der opføres et "integreret 
affaldshåndteringsanlæg". Formålet med Kommissionens beslutning om samfinansiering er at 
sikre, at lossepladsen kommer til at fungere sammen med gennemførelsen af alle nødvendige 
foranstaltninger i forbindelse med affaldsbehandling.

Lossepladser er en acceptabel affaldsdeponeringsmetode, hvis de opfylder kravene i direktiv 
99/31/EF. En losseplads, der er godt reguleret og i overensstemmelse med EU-bestemmelser, 
har ingen lighed med de nuværende ulovlige eller ukontrollerede affaldsdeponeringspladser. 
Som nævnt ovenfor henvises der i de ministerielle afgørelser, der afslutter VVM-proceduren 
for begge pladser, til et "integreret affaldshåndteringsanlæg", dvs. en affaldsdeponeringsplads 
og affaldsbehandlingsanlæg (sortering, genbrug og kompostering). Hvad angår prioritering, 
forelagde de græske myndigheder først lossepladsprojektet, således at de ulovlige lossepladser 
kunne lukkes, og de forpligtede sig til at iværksætte alle de andre foranstaltninger 
(forbehandling, genbrug og kompostering, men også foranstaltninger til kildeudvælgelse etc.) 
på et senere tidspunkt efter færdiggørelsen af lossepladsen. Kommissionens 
samfinansieringsbeslutning indeholder særlige bestemmelser med henblik på at sikre, at 
lossepladsen kommer til at fungere i overensstemmelse med EF-lovgivning (f.eks. særlig 
bestemmelse nr. 2 i punkt 12 i bilag I).

Den omstændighed, at lossepladsprojektet blev blokeret af den verserende retssag i 
Højesteret, forsinkede hele processen, da det var vigtigt først at få Højesterets dom, som var 
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
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en betingelse for en vellykket gennemførelse af hele planen. Det skal påpeges, at de lokale 
myndigheder har mulighed for eventuelt at anvende genbrug eller andre avancerede metoder 
til håndtering af kommunalt fast affald og for at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at
lukke ulovlige affaldsdeponeringspladser.

Andrageren nævner nærmere bestemt fem frister i Kommissionens beslutninger om at 
samfinansiere de to pågældende projekter gennem Samhørighedsfonden:

1. Andrageren anfører, at fristen den 30. juni 2005 i særlig bestemmelse nr. 1 i punkt 12 i 
bilag I til Kommissionens samfinansieringsbeslutning (Samhørighedsfonden), i henhold til 
hvilken de ansvarlige græske myndigheder skal vedtage de nødvendige foranstaltninger til at 
opfylde kravene i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald vedrørende særligt affald 
(farligt affald etc.), ikke er blevet overholdt.

Kommissionen ønsker at understrege, at Grækenland allerede har vedtaget den lovramme for 
håndtering af de særlige kategorier affald, der er fastsat i direktiv 1999/31/EF, selv om det 
skete efter ovennævnte frist. Grækenland har allerede informeret Kommissionen om, at det 
har vedtaget en række retsakter, der fastsætter bestemmelser for håndtering af følgende 
kategorier særligt affald: hospitalsaffald, spildolie, brugte dæk, batterier og akkumulatorer, 
udrangerede køretøjer og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

2. Andrageren anfører, at fristen den 31. december 2005 i særlig bestemmelse nr. 2 i punkt 12 
i bilag I til Kommissionens samfinansieringsbeslutning (Samhørighedsfonden), i henhold til 
hvilken de ansvarlige græske myndigheder skal vedtage de nødvendige foranstaltninger til at 
opfylde kravene i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald vedrørende genbrug, 
affaldsbegrænsning etc., ikke er blevet overholdt. Som nævnt ovenfor var anlæggelse af en 
passende losseplads en forudsætning for etableringen af de andre foranstaltninger, som er 
fastsat i den ministerielle afgørelse, der afslutter miljøkonsekvensvurderingen for de to 
pågældende lossepladser. Kommission fastsatte denne bestemmelse, da den regnede med, at 
arbejdet med lossepladsen allerede ville være påbegyndt inden udgangen af 2004, og derfor 
ville fristen den 31. december 2005 være passende til at lægge pres på de græske 
myndigheder for at få dem til at forberede de andre planlagte foranstaltninger. Som allerede 
nævnt forsinkede retssagen imidlertid hele planen.

3. Andrageren anfører, at fristen den 28. november 2003 i særlig bestemmelse nr. 5, stk. b, i 
punkt 12 i bilag I til Kommissionens samfinansieringsbeslutning (Samhørighedsfonden), i 
henhold til hvilken de ansvarlige græske myndigheder skal vedtage de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at lukke alle ulovlige affaldsdeponeringspladser, ikke er 
blevet overholdt. For det første er ovennævnte dato ikke en frist, men datoen på en skrivelse 
fra de græske myndigheder til Kommissionen, i hvilken de skitserer de eksisterende ulovlige 
affaldsdeponeringspladser og indsatsen på dette område. I virkeligheden henviste stykkerne 
under særlig bestemmelse nr. 5, herunder stk. b), til foranstaltninger, der skulle afsluttes inden 
den endelige udbetaling fra Samhørighedsfonden til dette projekt, som det udtrykkeligt er 
nævnt i beslutningen. Da projektet endnu ikke er påbegyndt, er der heller ikke tale om en 
endelig udbetaling. Det skal dog bemærkes, at man er ved at lægge mere vægt på de ulovlige 
affaldsdeponeringspladser, da de græske myndigheder (miljøministeriet, indenrigsministeriet 
og økonomiministeriet) allerede har afsat midler til lukning og genopretning af de ulovlige 
affaldsdeponeringspladser samt til sikring af, at de i hele Grækenland, navnlig i Attika-
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regionen, erstattes med lossepladser, der opfylder kravene i EU's miljølovgivning. Det er også 
interessant at bemærke, at i henhold til officielle oplysninger indsendt af de græske 
myndigheder på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen om samfinansiering var der 15 
ulovlige og ukontrollerede affaldsdeponeringspladser i det østlige Attika, og en af dem ligger 
ved grænserne til Grammatiko kommune og en anden ved grænserne til Keratea kommune, 
hvor de pågældende to lovlige lossepladser skal opføres.

4. og 5. Andrageren påpeger, at datoerne for arbejdernes påbegyndelse (1. november 2004) og 
arbejdernes færdiggørelse (31. maj 2007), der er fastlagt i punkt 8 i bilag I til Kommissionens 
beslutning, ikke kan overholdes. Dette er selvfølgelig rigtigt, da arbejdet endnu ikke er blevet 
påbegyndt som nævnt ovenfor. Det er klart, at Kommissionens beslutning skal ændres, hvilket 
ofte er tilfældet i forbindelse med den nuværende administrative praksis. Ifølge de nuværende 
oplysninger er indkaldelsen af interessetilkendegivelser afsluttet, tilbuddene er indsendt, og de 
endelige aftaler om at indlede arbejdet skal snart indgås, i det mindste for Grammatiko-
projektet.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at spørgsmålet om håndtering af fast affald i Grækenland, 
navnlig i Attika-regionen, er ved at komme ind i en afgørende fase med en række 
foranstaltninger under forberedelse med henblik på til fulde at opfylde kravene i 
fællesskabspolitik og -lovgivning på dette område. Ud over den eksisterende infrastruktur, der 
allerede finansieres via fællesskabsfonde, f.eks. det automatiske sorterings- og 
komposteringsanlæg i Ano Liossia, synes de tre lossepladsprojekter, der er planlagt inden for 
rammerne af regionalplanlægningen for Attika, og som er bekræftet ved lov nr. 3164 af 2003, 
at være nødvendige som et første skridt, navnlig for Attika, forudsat at de opfylder de tekniske 
standarder og krav i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald. Disse projekter skal dog 
følges op af yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med fællesskabspolitikken for 
affald, f.eks. genanvendelse, kildesortering, genbrug, kompostering og forbrænding med 
genvinding af energi, med henblik på at tilvejebringe bæredygtige løsninger på 
affaldsproblemet i den tætbefolkede Attika-region. Kommissionen har allerede fremhævet 
dette behov under forhandlingerne om den nye programmeringsperiode 2007-2013, og den 
forventer, at der i denne periode vil ske en positiv udvikling inden for håndtering af fast 
affald."

4. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

"Efter drøftelserne i Udvalget for Andragender den 24. januar 2008 blev der afholdt adskillige 
møder med de græske myndigheder som opfølgning på samhørighedspolitiske spørgsmål eller 
tekniske møder vedrørende affald og overholdelse af gældende fællesskabsret på miljøområdet.

Det er blevet gjort klart over for de græske myndigheder, at de skal gøre fremskridt med 
gennemførelsen af ledsageforanstaltningerne i overensstemmelse med Samhørighedsfondens 
relevante ændrede beslutninger fra 2004. Det samme princip gælder for overholdelse og 
gennemførelse af de regionale affaldshåndteringsplaner.

Derudover er der blevet sendt et brev til de græske myndigheder (2.4.2008) om 
gennemførelsen af arbejder og anlæg, der blev besluttet i den regionale affaldshåndteringsplan 
for Attika (RWMP) og stadfæstet ved lov 3164, artikel 33 (Grækenlands officielle tidende 
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176/2-7-2003) i overensstemmelse med EU-politikken og lov om affald, herunder 
genbrugscentre, komposteringsanlæg, lossepladser osv. RWMP for Attika som ændret den 22. 
februar 2006 bekræftede de udvalgte steder og de tilknyttede affaldshåndteringsanlæg.

Den vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), der blev gennemført for de udvalgte 
lokaliteter (f.eks. Grammatiko, Keratea osv.) i overensstemmelse med den gældende 
fællesskabslovgivning, omfattede ud over lossepladser andre anlæg såsom forbehandlings- og 
komposteringsanlæg, genbrugscentre osv., der af de græske myndigheder defineres som 
integrerede affaldshåndteringsanlæg (IIWM). Dette fremgår af de ministerielle beslutninger, 
hvori der fastsættes vilkår og betingelser for disse lokaliteter.

Som allerede anført ovenfor blev anlægsarbejdet i forbindelse med lossepladser, der 
medfinansieres af Samhørighedsfonden, forsinket som følge af berørte borgeres sagsanlæg 
ved den græske højesteret. Efter at denne domstol har truffet en positiv afgørelse (dvs. 
afvisning af alle sagsanlæg med henblik på annullering af de ministerielle afgørelser), ser det 
nu ud til, at arbejdet kan påbegyndes. Det er derfor vigtigt for Kommissionen at vide, hvor 
langt man er kommet med planlægning og opførelse af ledsageforanstaltningerne i forbindelse 
med færdiggørelsen af IIWM (genbrug, kompostering og forbehandlingsanlæg osv.). Dette er 
nødvendigt ikke blot for at sikre, at EU-lovgivningen vedrørende lossepladser overholdes, 
men også for at undgå problemer med betalinger til de to medfinansierede projekter, da disse 
udgør en integreret del af Phyli-Grammatiko-Keratea og er underlagt særlige betingelser i 
finansieringsbeslutningerne.

Kommissionen vil følge op på dette spørgsmål ud fra de oplysninger, den har anmodet om fra 
de kompetente græske myndigheder.

Det skal bemærkes i forbindelse med den generelle affaldshåndtering i Grækenland, at 
Kommissionen formelt er blevet underrettet om, at der er blevet nedsat et interministerielt 
udvalg (beslutning 465 af 17.3.2008), som skal stå for gennemførelsen og overvågningen af 
de integrerede affaldshåndteringsplaner. Udvalget har nærmere bestemt til formål at 
koordinere og overvåge gennemførelsen af den integrerede affaldshåndteringsplan i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Som tingene står nu, kan det ikke fra starten konkluderes, at der vil ske en overtrædelse af EU's 
miljølovgivning. De relevante projekter ser ud til at være blevet godkendt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den relevante EU-miljølovgivning. Hvis Kommissionen på et senere 
tidspunkt konstaterer en eventuel overtrædelse i forbindelse med overvågningen af projektet, vil 
den træffe de nødvendige foranstaltninger.

Under alle omstændigheder kan Kommissionen kun med hensyn til de projekter, der finansieres 
under Samhørighedsfonden, gentage, at de kompetente tjenestegrene i Kommissionen vil 
kontrollere lovligheden af gennemførelsen af planen og af de betingelser, der er fastsat i 
særklausulerne (indført i punkt 12 i bilag I til ovennævnte beslutninger)."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren hævder, at de ansvarlige græske myndigheder har givet tilladelse til at anlægge 
to lossepladser i nærheden af Mavro Vouno i Grammatiko og Vragoni i Keratea i det østlige 
Attika (henholdsvis nord og syd), hvilket vil forårsage betydelig skade på miljøet i områder 
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med stor naturværdi og historisk værdi. Andrageren hævder, at flere klausuler i 
Kommissionens beslutning om samfinansiering under Samhørighedsfonden ikke er blevet 
overholdt.
I sine tidligere meddelelser har Kommissionen grundigt forklaret, at de pågældende projekter 
var blevet godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante EF-
miljølovgivning, dvs. direktiv 85/337/EF1 med senere ændringer, kendt som direktivet om 
vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM), og direktiv 99/31/EF2 med hensyn til 
deponering af affald. Det skal erindres, at de gennemførte miljøkonsekvensvurderinger ikke 
blot vedrørte lossepladserne, men også supplerende anlæg såsom forbehandlings- og 
komposteringsenheder, genbrugscentre etc. Dette fremgår af den fællesministerielle 
beslutning, som afslutter VVM-proceduren og fastsætter betingelserne for opførelsen og 
driften af disse anlæg. Disse beslutninger omhandler et "integreret affaldshåndteringsanlæg", 
dvs. en losseplads og installationer til affaldsbehandling. Det bør fremhæves, at den græske 
højesteret afviste alle andragerens argumenter samt afgjorde, at udvælgelsen af lossepladserne 
var i overensstemmelse med græsk lovgivning, bl.a. den græske lov til gennemførelse af 
VVM-direktivet. Det er derfor ikke muligt at konstatere nogen overtrædelser af Fællesskabets 
miljølovgivning.
Hvad angår  overholdelsen af bestemmelserne i Kommissionens beslutninger om 
samfinansiering under Samhørighedsfonden, er udførelsen af de nødvendige fysiske arbejder 
blevet forsinket, primært som følge af de ovennævnte retlige skridt, som de berørte borgere 
indledte mod de fællesministerielle beslutninger. De græske myndigheder har anmodet om 
ændring af Kommissionens samfinansieringsafgørelser, navnlig forlængelse af fristen for at 
færdiggøre arbejdet. Kommissionen vurderer i øjeblikket disse anmodninger i forhold til 
gennemførelsen af de specifikke betingelser, der blev fastlagt i bevillingsbeslutningerne.

Kommissionen er ikke tilfreds med de fremskridt, der er sket i gennemførelsen af de to 
projekter, og har præciseret over for de græske myndigheder, at de må gøre fremskridt med 
hensyn til opførelsen af de supplerende anlæg og gennemførelsen af de 
ledsageforanstaltninger, der er fastsat i den regionale affaldshåndteringsplan. Kommissionen 
har midlertidigt afbrudt betalingerne til de to samfinansierede projekter med henblik på at 
evaluere de fremskridt, der er gjort. 

Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af EF's miljølovgivning . 

Hvad angår overholdelsen af bestemmelserne i samfinansieringsafgørelserne under 
Samhørighedsfonden, vil Kommissionen tage de nødvendige skridt til at sikre, at de særlige 
bestemmelser, der er fastlagt, bliver gennemført effektivt."
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