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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0212/2008 af Ioannis Papadopoulos, belgisk statsborger, om 
etableringen af deponeringsanlæg

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at affaldshåndteringen i Grækenland er ulovlig, hvilket betyder, at landet 
vil blive pålagt en bøde for hvert deponeringsanlæg, der ikke opfylder EU's kriterier, og at 
man for at undgå dette har travlt med at etablere deponeringsanlæg i området Karvounari, et 
område hvor man opdrætter kvæg og får, samt Lefkimi, et turistområde. Andrageren mener, at 
der bør foranlediges en uafhængig undersøgelse af virkningen på miljøet forud for 
etableringen af deponeringsanlæggene, som betales af europæiske skatteydere, og at 
finansieringen af dem bør stoppes, mens man afventer resultatet af undersøgelsen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008

Deponeringsanlæg er på fællesskabsplan reguleret ved direktiv 1999/31/EF1 om deponering af 
affald. I dette direktiv fastsættes kravene til udformning, drift, nedlukning og efterbehandling 
af deponeringsanlæg.

I henhold til bilag I til direktivet om deponering af affald skal der ved placeringen af et 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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deponeringsanlæg tages hensyn til:

a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, 
vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder

b) forekomsten af grundvand, kystnære vandområder eller fredede arealer i området

c) områdets geologiske og hydrogeologiske forhold

d) risikoen for oversvømmelse, sætning, jordskred eller laviner på anlægget

e) beskyttelse af natur- eller kulturværdier i området.

Valget af deponeringsanlæggets beliggenhed og beslutningen om at godkende et 
deponeringsanlæg påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder. Et deponeringsanlæg 
kan kun godkendes, hvis dets karakteristika med hensyn til de ovennævnte krav viser, at 
deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko.

Deponeringsanlæg for farligt affald skal også underkastes en vurdering af virkningerne på 
miljøet i henhold til direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Andre deponeringsanlæg kan 
underkastes en vurdering, hvis de vil kunne påvirke miljøet væsentligt. I henhold til den 
gældende græske lovgivning, der omsætter direktivet, kræves der altid en vurdering af 
virkningerne på miljøet for projekter vedrørende deponeringsanlæg.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, er Karvounaris deponeringsanlæg 
blevet godkendt efter en vurdering af virkningerne på miljøet ved beslutning 3679/24.9.2003. 
Der blev ligeledes foretaget en VVM for Lefkimis deponeringsanlæg, og projektet blev 
godkendt ved beslutning 7293/9.8.1999. De to anlæg indgår også i de relevante regionale 
affaldshåndteringsplaner.

Som traktaternes vogter vil Kommissionen retsforfølge enhver medlemsstat, hvis den har 
tilstrækkelig grund til at antage, at fællesskabsretten tilsidesættes. I lyset af de oplysninger, 
som andrageren har fremsendt i denne sag, mener Kommissionen imidlertid, at de to 
deponeringsanlæg opfylder de krav, der er fastsat i ovennævnte fællesskabslovgivning, og at 
der derfor ikke kan påvises nogen tilsidesættelse af fællesskabsretten.

4. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009

Efter supplerende oplysninger fremsendt af forskellige klagere (hvoraf andrageren er den ene) 
besluttede Kommissionen at indlede et traktatbrudssøgsmål (2009/4306) og anmodede den 14. 
juli 2009 regeringen i Den Hellenske Republik om at tilkendegive sin holdning til de påståede 
overtrædelser af EU-lovgivningen og sende de relevante støttedokumenter (hvordan kravene i 
henhold til bilag I er overholdt, om alle de nødvendige tilladelser er udleveret, og om 
forpligtelsen til at sortere det affald, som kommer til anlægget, er opfyldt). Kommissionen 
vurderer i øjeblikket svaret af 25. september 2009 fra de hellenske myndigheder.

I forhold til problemet med deponeringsanlæg i Grækenland vil Kommissionen gerne minde 
om den generelle situation som forklaret i andragende 742/2007.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.



CM\1029810DA.doc 3/9 PE416.475v08-00

DA

Eftersom traktatbrudssøgsmålet er blevet indledt som følge af en klage fra andrageren, vil han 
blive holdt underrettet om udviklingen i sagen inden for klagens rammer. Det bemærkes, at 
Kommissionens tjenestemænd allerede i begyndelsen af oktober 2009 holdt møde med 
klageren i forbindelse med traktatbrudssøgsmålet.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens udvikling.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 2. september 2010

Som nævnt i den foregående meddelelse besluttede Kommissionen efter oplysninger 
fremsendt af forskellige klagere (hvoraf andrageren er den ene) at indlede et 
traktatbrudssøgsmål og anmodede Den Hellenske Republik om at tilkendegive sin holdning til 
de påståede overtrædelser af EU-lovgivningen og sende de relevante støttedokumenter. 
Kommissionen har anvendt en proaktiv tilgang i denne sag ved at mødes med andrageren (i 
sin egenskab af klager) den 14.10.2009 og de græske myndigheder den 25.11.2009 og den 
8.12.2009.

Kommissionen underrettede i sine detaljerede svar klageren (dateret den 31.3.2010 og den 
11.6.2010) om, at der ikke kunne konstateres nogen overtrædelse af EU-lovgivningen. 

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, er Karvounaris deponeringsanlæg 
blevet godkendt efter en vurdering af virkningerne på miljøet ved beslutning 3679/24.9.2003. 
Der blev ligeledes foretaget en VVM for Lefkimis deponeringsanlæg, og projektet blev 
godkendt ved beslutning 7293/9.8.1999. De to anlæg indgår også i de relevante regionale 
affaldshåndteringsplaner. Herudover er offentligheden blevet hørt og har haft lejlighed til at 
indgive sine observationer for begge anlæg. Det bør ikke glemmes, at medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 85/337/EØF1 er ansvarlige for at beslutte, om der skal etableres et 
deponeringsanlæg, og for at vælge en passende beliggenhed. Kommissionen kan desuden kun 
undersøge indholdet af en VVM, hvis en medlemsstat har begået en tydelig fejlvurdering2, 
hvilket ikke har været tilfældet i denne situation.

Hvad angår Karvounaris deponeringsanlæg fremsendte de græske myndigheder 
dokumentation for, at deponeringsanlægget drives i fuld overensstemmelse med kravene i 
EU-lovgivningen (der foregår en passende kontrol af det affald, som kommer til anlægget, der 
føres et register ved indgangen, der udføres inspektioner på stedet, perkolat håndteres 
tilfredsstillende og der er ikke opstået lækage, og det “rør”, som andrageren nævner, og som 
endte uden for deponeringsanlægget, blev anvendt i byggefasen men er nu lukket). Driften af 
deponeringsanlægget begyndte ganske rigtigt i januar 2009 uden gyldig godkendelse og i strid 
med EU-lovgivningen. Denne overtrædelse er imidlertid blevet korrigeret med udstedelsen af 
en godkendelse den 10. april 2009. 

Hvad angår Lefkimis deponeringsanlæg og som tidligere nævnt, blev der foretaget en VVM, 
og projektet blev godkendt ved beslutning 7293/9.8.1999 (denne undersøgelse omtalte 
forekomsten af floder i området). Endvidere fremsendte de græske myndigheder 
tilstrækkelige oplysninger til at påvise, at det grundvand, der var blevet fundet under 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
2 Det, at der findes andre undersøgelser, hvis konklusioner ikke stemmer overens med konklusionerne i VVM-
undersøgelsen, udgør ikke en tydelig fejlvurdering.
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bygningen af anlægget, ikke afslørede, at der lå en “underjordisk sø”, som andrageren 
hævdede, men skyldtes, at regnvand blev opbevaret af den ler, der blev fundet i 
deponeringsanlæggets undergrund (idet en af lerets egenskaber er dets 
uigennemtrængelighed). 

Anlægget er endnu ikke i drift, og derfor kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt 
undersøge, hvorvidt dets funktion fuldt ud overholder EU-miljølovgivningens krav. 

Til slut skal det bemærkes, at denne sag adskillige gange er blevet indgivet for det græske 
statsråd. Indtil videre har det græske statsråds afgørelser altid støttet operatørerne af de to 
deponeringsanlæg. Der verserer imidlertid yderligere retssager. 

Sagen behandles i øjeblikket af de nationale domstole. Kommissionen har ikke desto mindre 
undersøgt dette spørgsmål og konkluderet, at der ikke er foregået nogen overtrædelse af EU's 
miljølovgivning, med undtagelse af tilladelsen til etableringen af Karvounaris 
deponeringsanlæg, et spørgsmål som blev løst ved udstedelsen af en passende godkendelse i 
april 2009.

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 20. april 2012

Andragendet er blevet drøftet på mødet i Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i 
december 2011. I mangel af nye oplysninger fra andrageren siden denne dato, kan 
Kommissionen kun bekræfte sine tidligere svar. Kommissionen giver også nogle yderligere 
præciseringer vedrørende andragerens spørgsmål. 

a) Karvounaris deponeringsanlæg

- Offentlig høring:

En af andragerens påstande er manglen på offentlig høring i henhold til direktiv 2011/92/EF 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1. Men denne 
forpligtelse blev opfyldt. Kommissionen kan nævne fire eksempler: 

- et møde, der fandt sted den 5. februar 2003 i Igoumenitsa, vedrørte en undersøgelse af 
affaldshåndtering i regionen Epirus. På dette møde var de pågældende repræsentanter for 
kommuner og præfekturer samt medierne til stede

- den 5. august 2003 blev den foreløbige undersøgelse af miljøpåvirkningen gjort tilgængelig 
af præfekturet Thesprotie for offentligheden denne bekendtgørelse blev også omtalt i 
aviserne

- den 5. august 2003 underrettede sekretariatet for præfekturrådet i Preveza offentligheden 
om, at regionen Epirus afgav en positiv udtalelse om den foreløbige undersøgelse af 
miljøpåvirkningen

- den 29. november 2004 inviterede myndighederne i Preveza offentligheden til at deltage i 
et møde om VVM-undersøgelsen. 

Denne liste, skønt den ikke er udtømmende, viser, at kravet om offentlig høring er opfyldt. 

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012.
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Det bør også bemærkes, at direktiv 2011/92/EF kun nævner en simpel forpligtelse til offentlig 
høring, men denne udtalelse er blot rådgivende. Lokalsamfundets afvisning af projektet eller 
visse myndigheders negative udtalelse kan ikke danne grundlag for en overtrædelse, da det 
drejer sig om en høringsproces, som ikke er bindende. 

- Miljøkonsekvensanalysen:

Hvad angår miljøkonsekvensanalysen, som er afsluttet og sendt til offentlig høring, opfylder 
den de kriterier, der er fastsat i direktiv 2011/92/EF, men også dem, der er fastsat i bilag I til 
direktiv 2011/92/EF om deponering (et bilag, som viser de elementer, der skal tages i 
betragtning ved valg af placering af en losseplads).

I dette tilfælde blev den regionale planlægning af affaldshåndteringen afsluttet den 15. juli 
2003, og den har tydeligt identificeret og foreslået det mest passende sted til opførelsen af 
lossepladsen. Bemærk, at det dertil nedsatte udvalg har foretaget et enstemmigt forslag.

Proceduren for den miljømæssige vurdering af projektet blev derefter igangsat. Den 
foreløbige vurdering (ref.3014/31.7.2003) redegjorde for de væsentlige alternativer, som er 
blevet undersøgt, og indeholdt forslag om opførelse af et interdepartementalt 
deponeringsanlæg i det østlige Karvounari med angivelse af de vigtigste årsager til dette valg. 
Endelig har generalsekretariatet for regionen Epirus (ref.3679/24.9.2003) godkendt de 
miljømæssige betingelser for projektet.

Det skal bemærkes, at direktiv 2011/92/EF ikke giver Kommissionen mulighed for at gribe 
ind for så vidt angår projektets hensigtsmæssighed, eller kontrollere indholdet af 
miljøkonsekvensanalysen og de godkendte miljømæssige bestemmelser. Alt dette falder ind 
under medlemsstaternes myndigheders ansvarsområde. Den eneste undtagelse til denne regel 
er i sager, hvor medlemsstaten foretager et åbenbart fejlagtigt skøn. Men i dette tilfælde kan 
sådan en fejl ikke fastslås, fordi EU-lovgivningen ikke pålægger medlemsstaterne at 
gennemføre særlige undersøgelser eller prøver, når VVM opfylder kravene i henhold til 
direktiv 2011/92/EF, som er tilfældet her, da denne undersøgelse angiver de direkte og 
indirekte virkninger, som projektet kan få på mennesker, dyre- og planteliv, jordbund, vand, 
luft, klima og landskabet samt materielle goder og kulturarv.

Endelig bør det bemærkes, at den blotte eksistens af andre undersøgelser, som udleder andre 
konklusioner end konsekvensanalysen, ikke udgør en indlysende fejlvurdering. 

Hvad angår klagen om minimalafstanden mellem lossepladsen og boligområderne, skal det 
endvidere bemærkes, at EU-lovgivningen ikke fastsætter sådan en minimalafstand. 

- Udslip af perkolat:

En af andragerens klagepunkter vedrører perkolatudslip og et rør, hvorfra dette udledes 
direkte uden for lossepladsen.

Der eksisterer en rapport af 13. oktober 2009 om dette rør, som angiver, at der ikke er blevet 
bemærket noget flydende udslip, og at røret er blevet lukket (lukning med cement). Endvidere 
indeholder beslutningen om godkendelsen af de miljømæssige vilkår særlige foranstaltninger 
om at imprægnere lossepladsen samt indsamle og håndtere perkolat. Det bemærkes desuden at 
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der, hvad angår deponeringsanlæggets struktur, på nuværende tidspunkt ikke har været noget 
udslip af perkolat på grund af imprægnering heraf. Der er også udarbejdet en plan til 
nødsituationer for at forhindre udslip af perkolat. Endelig er der planlagt kontrolprocedurer og 
inspektioner samt renovering og reparation, hvis det er nødvendigt.

- Driften af deponeringsanlægget:

Med hensyn til driften af deponeringsanlægget og overholdelsen af direktiverne om affald og 
deponeringsanlæg, skal det bemærkes, at de græske myndigheder som en del af 
overtrædelsesproceduren har forelagt Kommissionen en relevant dokumentation, som påviser 
en kompatibel drift. Der er faktisk tilstrækkelig kontrol af affaldet på lossepladsen ved hjælp 
af et register, og stedet bliver bevogtet, så borgere eller private virksomheder ikke kan komme 
med deres affald uden at overholde forpligtelsen om sortering. Genbrugsforpligtelserne 
overholdes også, da kontrakterne er indgået med en genbrugsvirksomhed. Som det imidlertid 
fremgår af andragerens supplerende dokumentation, indgivet i marts 2012, er der konstateret 
visse problemer, som medvirker til dårlig drift af deponeringsanlægget. Kommissionen åbner 
således en ny undersøgelse og søger afklaring fra de græske myndigheder for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at lossepladsen igen kan fungere i overensstemmelse med 
EU-miljølovgivningen. 

- Tilladelsen:

Kommissionen påpeger også, at lossepladsen startede sin drift i januar 2009 uden tilladelse, 
og at der kan være sket en overtrædelse af EU-miljølovgivningen på dette tidspunkt. 
Imidlertid blev denne overtrædelse afsluttet den 10. april 2009, da der blev udstedt en 
tilladelse til håndtering af ikke-farligt affald. Denne situation betragtes nu som en afsluttet 
overtrædelse, som har udtømt sin indvirkning. Det skal bemærkes, at Domstolen i sag C-
276/99 fandt, at “Formålet med denne procedure er altså (...) at udvirke, at den stat, som 
tilsidesætter traktaten, ændrer sin adfærd og ikke in abstracto at fastslå et i fortiden begået 
traktatbrud”.

b) Deponeringsanlægget i Lefkimi

Hvad angår deponeringsanlægget i Lefkimi gælder erklæringerne fra det foregående afsnit 
også (som f.eks. det rådgivende aspekt af den offentlige høring). 

Det skal først bemærkes, at der er blevet indbragt sager for det græske statsråd to gange. I det 
første tilfælde nægtede det at tage anmodningen om annullering af projektet til følge, og i det 
andet tilfælde nægtede det at suspendere udførelsen af arbejdet. Bemærk, at andre klager 
stadig verserer ved den samme domstol. 

Proceduren for offentlig høring er blevet overholdt. Den 18. november 1998 stillede 
præfekturrådet en miljøvurderingsundersøgelse til rådighed for offentligheden vedrørende 
opførelsen af et deponeringsanlæg i den sydlige del af Korfu. Den 4. december 1998 
bekendtgjorde syv privatpersoner deres uenighed. Men på trods af to rykkerskrivelser (den 11. 
februar 1999 og den 9. marts 1999) og offentliggørelse af en artikel i en avis (den 28. april 
1999) har ingen andre reageret. Den 7. september 1999 blev vurderingen godkendt. Således 
fremgår det, at offentligheden er blevet hørt og har haft lejlighed til at udtrykke sin mening. 
EU-lovgivningens forpligtelser er opfyldt.
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Endvidere opfylder miljøvurderingen alle kriterierne som er fastsat i direktiv 2011/92/EF, 
men også dem, der er fastsat i bilag I til direktiv 99/31/EF (et bilag, som angiver de elementer, 
der skal tages i betragtning ved valget af placering af et deponeringsanlæg).

Endelig skal det bemærkes, at de miljømæssige betingelser udløb den 31. december 2009. 
Proceduren for fornyelse blev indledt i august 2009, og når denne procedure er gået i orden, 
kan der gives tilladelse til driften af deponeringsanlægget.

Den 15. juni 2009 indgav de græske myndigheder en anmodning om ændring af beslutningen 
om “Anlæg af lossepladser og rehabilitering af ulovlige lossepladser i regionen De Ioniske 
Øer” C(2002)4705 med henblik på at fastsætte en ny frist for færdiggørelsen af arbejdet og 
projektets udgifter. På anmodning fra Kommissionen forelagde de græske myndigheder 
yderligere oplysninger den 7. oktober 2009 og den 25. november 2009 på et teknisk møde 
med Kommissionens tjenestegrene. Da den ønskede frist og de miljømæssige vilkår var tæt på 
at udløbe, opfordrede Kommissionens tjenestegrene de græske myndigheder til at indsende en 
opdateret anmodning om en ny frist, de nye godkendte miljømæssige vilkår samt en opdateret 
tekst med de særlige betingelser i beslutningens bilag I. Den 31. maj 2010 indgav de nationale 
myndigheder en opdateret anmodning med en ny frist for afslutningen af arbejdet og 
projektets udgifter (31.12.2010), en ændret finansieringsplan for projektet uden nogen 
ændring af budgettet og støtten fra Samhørighedsfunden samt en opdateret tekst med de 
særlige betingelser. Den 22. juli 2010 forelagde de græske myndigheder de godkendte 
(opdaterede) miljømæssige vilkår. Disse er gældende indtil den 31. december 2016 (se den 
godkendte beslutning C(2011) 169 of 13.1.2011). 

Deponeringsanlægget i Karvounari blev godkendt og bygget i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. Alligevel er der for nylig konstateret visse funktionsproblemer, og 
Kommissionen har besluttet at kontakte de græske myndigheder for at opnå de nødvendige 
afklarende oplysninger. 

Hvad angår deponeringsanlægget i Lefkimi ville en overtrædelse kun eventuelt kunne 
konstateres, hvis deponeringsanlægget først lige var taget i brug og fungerede på en måde, 
som er uforenelig med de nævnte krav i EU-miljølovgivningen.

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 30. april 2013

I tilknytning til det, der allerede er meddelt Udvalget for Andragender på mødet den 21. 
januar 2013, kan Kommissionen bekræfte, at et nyt traktatbrudssøgsmål (2012/2208) er 
indledt, og at der den 25. januar 2013 blev sendt en åbningsskrivelse til Den Hellenske 
Republik i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde. 
Deponeringsanlægget giver faktisk visse funktionsproblemer og overholder ikke 
forpligtelserne i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald og direktiv 2008/98/EF om 
affald.

På dette møde hævdede andrageren ligeledes, at deponeringsanlægget i Korytiani allerede har 
nået sit mætningspunkt, og at affaldet, som tidligere var blevet ført hertil, nu blev sendt til 
deponeringsanlægget i Karvounari. Deponeringsanlægget i Korytiani havde rent faktisk nydt 
godt af fællesskabsstøtte inden for programmet “Epire 2000-2006”, i hvilken forbindelse 
offentlige udgifter ifølge oplysningerne beløb sig til 699 757, 59 EUR, og EFRU-støtten 
udgjorde 559 814,07 EUR heraf. Støtten skulle navnlig dække erhvervelsen af udstyr og i 
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mindre grad indretningsarbejdet af deponeringsanlægget (herunder udvidelsen af elektricitets-
og telefonnetværket og nogle indretningsarbejder).

Så snart svaret fra de græske myndigheder på åbningsskrivelsen er blevet fremsendt, 
kontrollerer Kommissionen, at de pågældende myndigheder har truffet alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for, at deponeringsanlægget i Karvounari kan fungere på 
en sådan måde, at det overholder kravene i direktiv 1999/31/EF og direktiv 2008/98/EF.

Kommissionen vil ligeledes kontakte de græske myndigheder for at indhente yderligere 
oplysninger med hensyn til deponeringsanlægget i Korytiani.

8. Kommissionens svar (REV V), modtaget den 30. oktober 2013

De græske myndigheder erkender i deres svar på åbningsskrivelsen, at der er driftsmæssige 
problemer på deponeringsanlægget i Karvounari (f.eks. i forbindelse med behandling af 
perkolat og biogas). Problemerne skyldes ifølge disse myndigheder ikke planlægnings- eller 
konstruktionsfejl, men er snarere direkte forbundet med deponeringsanlæggets ineffektive 
drift. Myndighederne har allerede truffet en række foranstaltninger med henblik på at sætte en 
stopper for disse problemer, der, når de er gennemført, vil sætte deponeringsanlægget i stand 
til at fungere i overensstemmelse med forpligtelserne i EU's miljølovgivning. På grundlag af 
resultaterne af den seneste inspektion, der blev gennemført af miljøinspektørerne i februar 
2013, ser det ud til, at der, selv om der endnu ikke er opnået fuldstændig overensstemmelse, 
allerede kan konstateres mindre forbedringer.

Hvad angår deponeringsanlægget i Karvounari har de græske myndigheder oplyst 
Kommissionen, at dets levetid oprindelig var fastsat til fire år. Men da det kun havde været 
muligt at gennemføre trin a), var deponeringsanlægget dog fyldt op i løbet af blot to år. 
Affald, der tidligere var bestemt for deponeringsanlægget i Korytiani, sendes nu til anlægget i 
Karvounari. Denne transport blev godkendt af guvernøren (“Περιφερειάρχης”) i regionen 
Epirus og det kompetente ministerium og af myndigheden for forvaltning af affald i 
Karnavounari (beslutning 12/26-6-12 af 26. juni 2012).

Konklusion

Kommissionen vil fortsat overvåge, hvilke fremskridt der gøres med at bringe forholdene på 
deponeringsanlægget i Karvounari i overensstemmelse med EU-retten, og vil ikke tøve med at 
fortsætte traktatbrudssøgsmålet, hvis dette skulle vise sig at være nødvendigt.

9. Kommissionens svar (REV VI), modtaget den 31. marts 2014

Som nævnt i det foregående svar erkender de græske myndigheder, at der er driftsmæssige 
problemer på deponeringsanlægget i Karvounari (f.eks. i forbindelse med behandling af 
perkolat og biogas). For at afhjælpe de forskellige problemer, der var konstateret, har de 
græske myndigheder nedsat et videnskabeligt udvalg. Dette udvalg har forelagt en rapport 
med en udførlig beskrivelse af de forskellige foranstaltninger, der skal træffes for at bringe 
deponeringsanlægget i overensstemmelse med kravene i EU's miljølovgivning.

Den 24. februar 2014 besluttede Kommissionen på ny at kontakte de græske myndigheder for 
at forhøre sig om udviklingen i gennemførelsen af ovennævnte foranstaltninger og 
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kontrollere, om deponeringsanlægget nu fungerer i overensstemmelse med kravene i 
miljølovgivningen.

Konklusion

Kommissionen afventer de græske myndigheders svar på sin skrivelse af 24. februar 2014 og 
vil fortsat overvåge, hvilke fremskridt der gøres med at bringe forholdene på 
deponeringsanlægget i Karvounari i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis 
Kommissionen finder, at der ikke er sket tilstrækkelige fremskridt, vil den træffe alle de 
foranstaltninger, som den skønner nødvendige, herunder en eventuel fortsættelse af 
traktatbrudsproceduren.

10. Kommissionens svar (REV VII), modtaget den 31. oktober 2014

Ved skrivelse af 25. september 2014 svarede de græske myndigheder på Kommissionens 
skrivelse af 18. juli 2014 og oplyste om de foranstaltninger, der træffes for at bringe 
forholdene på deponeringsanlægget i Karvounari i overensstemmelse med lovgivningen. På 
grundlag af to nye inspektioner den 9. og 15. september 2014 (foretaget af de kompetente 
myndigheder i regionen Epirus) ser det ud til, at det arbejde, der var blevet identificeret som 
nødvendigt for at muliggøre en lovlig drift af deponeringsanlægget, er blevet udført. Ifølge 
inspektionsrapporterne drives deponeringsanlægget nu i overensstemmelse med 
miljølovgivningen, da alle de mangler og problemer, der var blevet konstateret, er blevet
afhjulpet og løst.

Konklusion

På grundlag af to nylige inspektioner på stedet ser det ud til, at deponeringsanlægget nu drives
i overensstemmelse med EU’s miljølovgivning. Det påhviler deponeringsanlæggets 
forvaltningsmyndighed at føre tilsyn med driften og at træffe de foranstaltninger, den finder 
passende, hvis der måtte opstå nye problemer fremover.


