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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0978/2008 Panagiotis Bouras, Kreikan kansalainen, Megalopolin 
kunnanvaltuuston puolesta, jätteiden käsittelyä koskevien EU:n vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä ja lähelle Megalopolia Peloponnesoksen alueelle 
Kreikkaan rakennettavaksi suunniteltuun kaatopaikkaan liittyvistä menettelyistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, Peloponnesoksen alueella Kreikassa sijaitsevan Megalopolin 
kaupunginjohtaja, vastustaa sitä, että Kreikan ympäristöministeriö myönsi tammikuussa 2008 
kreikkalaiselle DEI-sähköyhtiölle luvan rakentaa kaatopaikan asbestia sisältäville 
rakennusaineille. Termi "asbestijäte", jolle lupa alun perin myönnettiin, on sittemmin 
muutettu muotoon "teollinen ja muu jäte". Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämä rikkoo 
neuvoston päätöstä 2003/33/EY direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista 
perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille. Päätöksen mukaan 
kaatopaikalle, joille sijoitetaan ainoastaan asbestia sisältävää rakennusmateriaalia ja muuta 
soveliasta asbestijätettä, hyväksytään ainoastaan asbestia sisältävää rakennusmateriaalia ja 
muuta soveliasta asbestijätettä, eikä jäte saa sisältää muita vaarallisia aineita kuin sidottua 
asbestia. Näin ollen vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia esittämään 
vastalauseen Kreikan viranomaisille, jotta varmistetaan, että Megalopolin asukkaiden 
oikeuksia kunnioitetaan EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Arvioidessaan vetoomusta komissio tarkasteli direktiivin 99/31/EY lisäksi myös tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 2003/35/EY3, 
mahdollista rikkomista. 
Lainsäädäntökehyksessä, jolla direktiivi 99/31/EY on saatettu osaksi Kreikan lainsäädäntöä, 
säädetään, että kaatopaikan pitäjän on ennen luvan hakemista kaatopaikan pitämiselle saatava 
ympäristöä koskeva hyväksyntä. Hyväksyntä myönnetään niiden säännösten mukaisesti, joilla 
direktiivi 85/337/ETY on saatettu osaksi Kreikan lainsäädäntöä.
Saatavilla olevien tietojen perusteella hankkeen ympäristöarviointi on käynnistetty. 
Toimivaltainen ministeri on hyväksynyt hankkeen alustavan ympäristöarvion. Tämä 
hyväksyntä on kuitenkin vain välivaihe, jolla ei ole oikeudellisesti sitovia vaikutuksia. Sen 
sijaan hankkeesta vastaavan on laadittava ympäristövaikutusten arviointi, joka on toimitettava 
yleisön ja mahdollisesti asiasta kiinnostuneiden viranomaisten saataville. Tämän jälkeen 
toimivaltainen viranomainen tekee lopullisen päätöksensä.
Koska arviointi- ja hyväksyntämenettelyä ei ole vielä saatettu päätökseen, komissio katsoo 
olevan liian aikaista arvioida, onko direktiiviä 85/337/ETY ja sitä kautta direktiiviä 
85/337/ETY tässä tapauksessa rikottu.

Päätelmä

Komissio katsoo, että tässä vaiheessa yhteisön ympäristölainsäädäntöä ei ole rikottu. 

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.


