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nationaliteit), over de aanleg van stortplaatsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de afvalbeheerpraktijken in Griekenland ontoelaatbaar zijn. Dit betekent dat 
het land een boete opgelegd zal krijgen voor elke stortplaats die niet voldoet aan de criteria 
van de EU. Teneinde dit te voorkomen, legt het nu haastig stortplaatsen aan in de regio's 
Karvounari, een runder- en schapenteeltgebied, en Lefkimi, een toeristisch gebied. Indiener 
voert aan dat een onafhankelijke milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd voordat de 
stortplaatsen worden aangelegd, waarvan de kosten worden gedragen door de Europese 
belastingbetalers, en dat de financiering voor deze stortplaatsen moet worden opgeschort 
hangende de resultaten van het onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Stortplaatsen vallen op Gemeenschapsniveau onder Richtlijn 1999/31/EG1 betreffende het 
storten van afvalstoffen. In deze richtlijn worden eisen gesteld aan het ontwerp, de exploitatie, 
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en de sluiting van stortplaatsen, alsmede de nazorg na sluiting.

Volgens bijlage I bij deze richtlijn moet bij de inrichting van een stortplaats rekening worden 
gehouden met voorschriften betreffende:

a) de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, 
waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds;

b) de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving;

c) de geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied;

d) het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het 
terrein;

e) de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving.

De selectie van een locatie voor een stortplaats en het besluit om toestemming te verlenen 
voor een stortplaats vallen onder de bevoegde instanties van de lidstaten. Er kan alleen
toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de eigenschappen van de 
stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften geen ernstig gevaar voor het 
milieu opleveren.

Voor stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen moet bovendien een milieueffectbeoordeling 
worden uitgevoerd uit hoofde van Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG2 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten. Voor andere stortplaatsen kan een beoordeling nodig zijn als gerede kans bestaat op 
aanzienlijke milieueffecten. De huidige Griekse wetgeving tot omzetting van de richtlijn 
vereist bij stortplaatsprojecten altijd een milieueffectbeoordeling.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt is voor de stortplaats van Karvounari 
een milieueffectbeoordeling (MEB) uitgevoerd voorafgaand aan de goedkeuring ervan bij 
besluit 3679/24.9.2003. Ook voor de stortplaats van Lefkimi werd een MEB uitgevoerd, 
waarna bij besluit 7293/9.8.1999 toestemming werd verleend voor het project. Beide terreinen 
zijn tevens voorzien in de toepasselijke regionale afvalbeheersplannen.

Zodra zij over voldoende bewijs beschikt om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op 
het Gemeenschapsrecht onderneemt de Commissie, als hoedster van het Verdrag, 
gerechtelijke stappen tegen de betreffende lidstaat. Op grond van de informatie die in deze 
zaak door indiener is aangedragen, meent de Commissie evenwel dat beide locaties in 
overeenstemming zijn met de voorschriften van bovengenoemde communautaire wetgeving. 
Er kan dan ook geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht worden vastgesteld.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
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Naar aanleiding van aanvullende informatie ingestuurd door verschillende klagers (waaronder 
indiener) besloot de Commissie een inbreukprocedure in te stellen (2009/4306) en verzocht 
zij op 14 juli 2009 de regering van de Helleense Republiek haar standpunt te geven inzake de 
vermeende inbreuk op het Gemeenschapsrecht en de benodigde ondersteunende documenten 
toe te zenden (hoe voldaan is aan de vereisten in bijlage 1, of alle benodigde vergunningen 
afgegeven zijn en of de verplichting is nageleefd om het afval dat op de stortplaats 
binnenkomt, te scheiden). De Commissie buigt zich nu over het antwoord dat de Griekse 
overheid op 25 september 2009 heeft gestuurd.

Aangaande de problemen met stortplaatsen in Griekenland, wil de Commissie graag wijzen 
op de algehele situatie, zoals uiteengezet in verzoekschrift 742/2007.

Aangezien de inbreukprocedure is ingesteld naar aanleiding van een klacht van indiener, zal 
hij binnen de kaders van de klacht op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van 
deze procedure. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in het licht van de inbreukprocedure 
begin oktober 2009 al een overleg heeft plaatsgevonden tussen EU-ambtenaren en klager.

De Europese Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen van dit dossier.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Zoals aangegeven in de vorige mededeling, besloot de Commissie naar aanleiding van de 
door verschillende klagers (waaronder indiener) ingestuurde informatie een inbreukprocedure 
in te stellen, en verzocht zij de regering van de Helleense Republiek haar standpunt te geven 
inzake de vermeende inbreuken op de EU-wetgeving en de benodigde ondersteunende 
documenten toe te zenden. De Commissie heeft in dit geval een proactieve aanpak gekozen 
door indiener (in zijn hoedanigheid van klager) te ontmoeten op 14 oktober 2009 en de 
Griekse autoriteiten op 25 november 2009 en 8 december 2009.

De Commissie heeft de klager er in haar gedetailleerde antwoorden (van 31 maart 2010 en 
11 juni 2010) van op de hoogte gesteld dat geen overtreding van EU-wetgeving kon worden 
vastgesteld. 

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt is voor de stortplaats van Karvounari 
een milieueffectbeoordeling (MEB) uitgevoerd voorafgaand aan de goedkeuring ervan bij 
besluit 3679/24.9.2003. Ook voor de stortplaats van Lefkimi werd een MEB uitgevoerd, 
waarna bij besluit 7293/9.8.1999 toestemming werd verleend voor het project. Beide terreinen 
zijn tevens voorzien in de toepasselijke regionale afvalbeheersplannen. Voorts werden de 
burgers geraadpleegd en hebben ze de gelegenheid gehad opmerkingen in verband met beide 
stortplaatsen in te dienen. Er zij aan herinnerd dat het krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 de 
verantwoordelijkheid is van de lidstaten om te bepalen of een stortplaats kan worden geopend 
en om een geschikt terrein te kiezen. Bovendien kan de Commissie de inhoud van een MEB 
slechts onderzoeken indien een lidstaat een kennelijke beoordelingsfout heeft begaan2. Dit is 
niet het geval in deze kwestie.
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
2 Het feit dat in andere beoordelingen niet dezelfde conclusies staan als in deze MEB, betekent niet dat er sprake 
is van een kennelijke beoordelingsfout.
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De Griekse autoriteiten hebben in verband met de stortplaats van Karvounari informatie 
ingediend waaruit blijkt dat de stortplaats volledig aan de in de EU-wetgeving vastgelegde 
eisen voldoet (er is afdoende toezicht op het afval dat naar de stortplaats wordt gebracht, aan 
de ingang wordt een register bijgehouden, op de stortplaats worden inspecties uitgevoerd, 
percolaat wordt op bevredigende wijze aangepakt en er is geen lek opgetreden, de door 
indiener vermelde "pijp" die buiten de stortplaats eindigt werd gebruikt tijdens de bouwfase 
en is nu afgesloten). De stortplaats is in januari 2009 inderdaad in werking getreden zonder 
geldige vergunning en in strijd met EU-wetgeving. Deze inbreuk werd echter tenietgedaan 
door de afgifte van een vergunning op 10 april 2009. 

Zoals eerder vermeld, werd voor de stortplaats van Lefkimi een MEB uitgevoerd en voor het 
project werd bij besluit 7293/9.8.1999 toestemming verleend (in deze beoordeling werd 
vermeld dat er in de omgeving rivieren stromen). Bovendien hebben de Griekse autoriteiten 
voldoende gegevens aangevoerd om te bewijzen dat het grondwater dat tijdens de aanleg van 
de stortplaats werd gevonden geen "ondergronds meer" was, zoals indiener beweerde, maar 
wel regenwater is dat werd vastgehouden door de klei die onder de stortplaats werd gevonden 
(een van de eigenschappen van klei is de ondoordringbaarheid ervan). 

De stortplaats is nog niet in werking getreden en de Commissie kan derhalve momenteel niet 
nagaan of de stortplaats volledig aan de voorschriften van de EU-milieuwetgeving voldoet. 

Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat deze kwestie verschillende malen voor de Griekse 
Raad van State is gebracht. Tot dusver waren de besluiten van de Griekse Raad van State 
altijd ten gunste van de beheerders van de twee stortplaatsen. Andere rechtszaken zijn echter 
nog aanhangig. 

De kwestie wordt momenteel behandeld door nationale rechtbanken. De Commissie heeft de 
kwestie toch onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat geen inbreuk werd gemaakt op de 
EU-milieuwetgeving, behalve in verband met de vergunning voor de stortplaats van 
Karvounari, een kwestie die is opgelost door de afgifte van een gepaste vergunning in 
april 2009.

6. Antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 20 april 2012.

Het verzoekschrift is besproken tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften in 
december 2011. Aangezien sindsdien van de indiener geen nieuwe informatie is ontvangen 
kan de Commissie niet anders dan haar vorige antwoorden bevestigen. De Commissie wil op 
de door de indiener aangedragen punten nog enige aanvullingen en verduidelijkingen op haar 
antwoorden aanbrengen. 

a) Stortplaats van Karvounari

- Openbare raadpleging:
De indiener voert onder andere aan dat er geen openbare raadpleging heeft plaatsgevonden 
zoals voorgeschreven door Richtlijn 2011/92/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van
bepaalde projecten1. Deze verplichting is wel nagekomen. De Commissie kan hiervan vier 

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012.
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voorbeelden geven: 

- een bijeenkomst op 5 februari 2003 in Igoumenitsa over een onderzoek met betrekking tot 
het afvalbeheer in de regio Epirus. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van 
de betrokken gemeenten en departementen, en ook van de media aanwezig;
- op 5 augustus 2003 is het vooronderzoek met betrekking tot de milieueffecten door het 
departement van Thespotria ter beschikking gesteld van de burgers; de kennisgeving was 
tevens in de kranten gepubliceerd;
- op 5 augustus 2003 heeft het secretariaat van de raad van het departement van Preveza de 
burgers geïnformeerd dat de regio Epirus positief heeft geadviseerd over het vooronderzoek 
met betrekking tot de milieueffecten; 
- op 29 november 2004 hebben de autoriteiten van Preveza de burgers uitgenodigd voor een 
vergadering over de milieueffectbeoordeling; 

Uit deze onvolledige opsomming kan worden geconcludeerd dat aan de verplichting tot een 
openbare raadpleging is voldaan. 

Ook wordt eraan herinnerd dat Richtlijn 2011/92/EG slechts het vereiste bevat om een 
openbare raadpleging te houden en dat de opmerkingen van het publiek niet meer dan een 
adviserend karakter hebben. Aangezien de uitkomst van de raadplegingsprocedure niet-
bindend is, kan de afwijzing door de lokale bevolking of een negatief advies van bepaalde 
instanties over het project niet leiden tot de conclusie dat er sprake is van een inbreuk. 

- De milieueffectbeoordeling:

De milieueffectbeoordeling, die onderworpen was aan een openbare raadplegingsprocedure, 
voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in Richtlijn 2011/92/EG en aan die van de 
bijlage I bij Richtlijn 99/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (bijlage met de 
elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de locatie van een 
stortplaats).

In het regionale afvalbeheersplan van 15 juli 2003 is de meest geschikte locatie vastgesteld 
voor de aanleg van de stortplaats. De commissie die voor deze gelegenheid in het leven is 
geroepen, is unaniem tot haar voorstel gekomen.

De procedure voor een milieueffectbeoordeling van het project is vervolgens van start gegaan. 
Het vooronderzoek (ref. 3014/31.7.2003) bevatte een schets van de voornaamste alternatieven 
die zijn onderzocht en suggereerde, met vermelding van de voornaamste argumenten voor 
deze keuze, de aanleg van een interdepartementale stortplaats op de locatie "Oost ten opzichte 
van Karvounari". Uiteindelijk is de secretaris-generaal van de regio Epirus met zijn besluit 
(ref. 3679/24.9.2003) akkoord gegaan met de milieuvoorwaarden voor het project.

Het verdient vermelding dat Richtlijn 2011/92/EG de Commissie niet de mogelijkheid biedt 
om zich uit te spreken over de wenselijkheid van het project, de locatiekeuze, de controle van 
de inhoud van de effectbeoordeling en de goedgekeurde milieuvoorwaarden. Dat alles valt 
onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten.  De enige uitzondering op deze 
regel is het geval waarin de lidstaat een kennelijke beoordelingsfout maakt. In het 
onderhavige geval kan een dergelijke kennelijke beoordelingsfout niet worden vastgesteld 
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aangezien de EU-wetgeving de lidstaten niet verplicht tot specifieke onderzoeken of het 
nemen van monsters zodra de milieueffectbeoordeling voldoet aan de door Richtlijn 
2011/92/EG gestelde eisen, wat hier het geval is nu de beoordeling de mogelijke directe en 
indirecte gevolgen vermeldt van het project voor mens, dier en plant, bodem, water, lucht, 
klimaat en landschap, materiële goederen en het culturele erfgoed.

Ten slotte wordt eraan herinnerd dat het enkele bestaan van andere onderzoeken waarin 
andere conclusies worden getrokken dan in de milieueffectbeoordeling, niet duidt op een 
kennelijke beoordelingsfout. 

Voorts wordt opgemerkt dat voor wat betreft de klacht over de minimumafstand tussen de 
stortplaats en de woongebieden, de EU-wetgeving een dergelijke minimumafstand niet kent. 

- Het lekken van percolaat:

Een van de kwesties die door de indiener aan de orde zijn gesteld betreft het lekken van 
percolaat en de aanwezigheid van een pijp die het percolaat rechtstreeks naar buiten de 
stortplaats zou afvoeren.

In een verslag van 13 oktober 2009 met betrekking tot deze "pijp" wordt vastgesteld dat geen 
enkele vloeistof langs deze weg is afgevoerd en dat de pijp is afgesloten (afgedicht met 
cement). Bovendien bevat het besluit waarin de milieuvoorwaarden zijn vastgesteld specifieke 
maatregelen met het oog op het vochtdicht maken van de stortplaats, het opvangen en het 
beheer van percolaat. Opgemerkt wordt dat tot op heden geen enkel lek van percolaat is 
geconstateerd dankzij de afdichting van de stortplaats. Er is bovendien een noodplan 
voorbereid in geval van een eventueel lek van percolaat. Er zijn tenslotte controleprocedures 
en inspecties voorzien en ook renovatie- en reparatiewerkzaamheden indien noodzakelijk.

- De exploitatie van de stortplaats:

In het kader van de inbreukprocedure met betrekking tot de exploitatie van de stortplaats en 
de naleving van de richtlijnen betreffende afvalstoffen en de stortplaatsen, heeft de 
Commissie van de Griekse autoriteiten voldoende gegevens verkregen waaruit kan worden 
afgeleid dat de exploitatie aan de regels voldoet. Er is sprake van een passende controle van 
de binnenkomende afvalstoffen, er wordt een register bijgehouden, de stortplaats wordt 
bewaakt zodat burgers of private bedrijven hun afval niet kunnen storten zonder dat wordt 
voldaan aan het vereiste van afvalscheiding, en om de verplichting tot recycling na te komen 
zijn er overeenkomsten gesloten met een recyclingsbedrijf. Niettemin blijkt uit de aanvullende 
documentatie die de klager in maart 2012 heeft toegezonden, dat er problemen zijn 
geconstateerd in verband met de exploitatie van de stortplaats. Op grond hiervan zal de 
Commissie een nieuw onderzoek starten en opheldering vragen aan de Griekse autoriteiten 
zodat de noodzakelijke maatregelen worden genomen en de exploitatie van de stortplaats 
opnieuw voldoet aan de milieuwetgeving van de EU. 

- De aanwezigheid van een vergunning:

De Commissie merkt op dat de exploitatie van de stortplaats in januari 2009 zonder geldige 
vergunning is gestart, wat in strijd was met de destijds geldende EU-milieuwetgeving. Deze 
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inbreuk is echter ongedaan gemaakt door de verlening op 10 april 2009 van een vergunning 
voor de aanlevering van vast, niet gevaarlijk afval. Het betreft inmiddels een "voltooid delict" 
waarvan de gevolgen achterhaald zijn. Er zij aan herinnerd dat volgens het Hof in zaak C-
276/99 "het doel van de procedure is (...) van de weerspannige staat een andere houding te 
verkrijgen, en niet om in abstracto een niet-nakoming vast te stellen die in het verleden heeft 
bestaan".

b) Stortplaats van Lefkimi

De opmerkingen in het voorgaande deel onder a) (zoals bijvoorbeeld over de openbare
raadpleging) zijn ook van toepassing op de stortplaats van Lefkimi. 

Allereerst moet wordt opgemerkt dat de zaak tot twee maal toe voor de Griekse Raad van 
State is gebracht. In de eerste zaak heeft de Raad van State geen gehoor gegeven aan het 
verzoek tot annulering van het project en in een tweede zaak is een verzoek tot opschorting 
van de werkzaamheden afgewezen. Momenteel zijn er nog een aantal andere beroepszaken 
aanhangig voor dezelfde rechtsinstantie. 

De procedure met betrekking tot de openbare raadplegingsprocedure is nageleefd. Op 
18 november 1998 heeft de departementale raad de milieueffectbeoordeling over de aanleg 
van een stortplaats in het zuiden van het eiland Corfu, aan de burgers ter beschikking gesteld. 
Op 4 december 1998 hebben zeven burgers van hun bezwaren kennisgegeven. Ondanks twee 
herinneringen (op 11 februari 1999 en 9 maart 1999) en het verschijnen van een artikel in een 
dagblad (op 28 april 1999) hebben verder geen andere personen gereageerd. Op 7 september 
1999 is de beoordeling uiteindelijk goedgekeurd. Uit het voorgaande blijkt dat de burgers zijn 
geraadpleegd en de gelegenheid hebben gehad hun mening te geven. De uit de EU-wetgeving 
voortvloeiende verplichtingen zijn dus nagekomen.

Voorts voldoet de milieueffectbeoordeling aan alle voorschriften van Richtlijn 2011/92/EG en 
aan die van de bijlage I bij Richtlijn 99/31/EG (bijlage met de elementen waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de selectie van de locatie van een stortplaats).

Ten slotte wordt opgemerkt dat de geldigheid van de milieuvoorwaarden op 31 december 
2009 is verstreken. De procedure voor hernieuwing is gestart in augustus 2009 en zodra deze 
procedure is afgewikkeld kan de exploitatievergunning aan de stortplaats worden afgegeven.

Op 15 juni 2009 hebben de Griekse autoriteiten een verzoek ingediend tot wijziging van de 
beschikking "Aanleg van stortplaatsen en sanering van ongecontroleerde stortplaatsen in de 
regio van de Ionische eilanden" C(2002)4705 om een nieuwe termijn vast te stellen voor de 
voltooiing van de werken en uitgaven van het project. Op verzoek van de Commissie hebben 
de Griekse autoriteiten op 7 oktober 2009 en 25 november 2009 aanvullende informatie 
verstrekt tijdens een bijeenkomst met de diensten van de Commissie over technische 
aangelegenheden. Aangezien de gevraagde termijn en de milieuvoorwaarden bijna verlopen 
waren hebben de diensten van de Commissie de Griekse autoriteiten verzocht een bijgewerkt 
verzoek in te dienen met een nieuwe termijn, met de nieuwe goedgekeurde 
milieuvoorwaarden en een bijgewerkte tekst van de specifieke voorwaarden van bijlage I van 
de beschikking. Op 31 mei 2010 hebben de nationale autoriteiten het bijgewerkte verzoek 
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ingediend met een nieuwe termijn voor de voltooiing van de werken en uitgaven van het 
project (31.12.2010), een aangepast financieel plan voor het project zonder enige wijziging 
van het budget en de bijdrage uit het Cohesiefonds en met een bijgewerkte tekst van de 
specifieke voorwaarden. Op 22 juli 2010 hebben de Griekse autoriteiten de goedgekeurde,
nieuwe (bijgewerkte) milieuvoorwaarden ingediend. De bijgewerkte milieuvoorwaarden zijn 
geldig tot en met 31.12.2016 (zie de goedgekeurde beschikking C(2011) 169 van 13.1.2011). 

De stortplaats van Karvounari is goedgekeurd en aangelegd in overeenstemming met de EU-
wetgeving. Recentelijk zijn er echter bepaalde problemen met de exploitatie geconstateerd en 
heeft de Commissie besloten de Griekse autoriteiten om opheldering te vragen. 

Voor wat betreft de stortplaats van Lefkimi zijn er geen overtredingen vastgesteld afgezien 
van het feit dat ten tijde van de ingebruikname van de stortplaats de exploitatie in strijd was 
met de voorschriften van de EU-milieuwetgeving. 

7. Antwoord van de Commissie (REV. IV), ontvangen op 30 april 2013.

Naast wat al tijdens de vergadering van 21 januari 2013 aan de Commissie verzoekschriften 
werd gemeld, kan de Commissie bevestigen dat een nieuw inbreukdossier (2012/2208) werd 
geopend en dat op 25 januari 2013 aan de Helleense Republiek een aanmaningsbrief uit 
hoofde van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de EU werd gezonden. De 
stortplaats ondervindt inderdaad bepaalde exploitatieproblemen en de verplichtingen van 
Richtlijn 99/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen en van Richtlijn 2008/98/EG 
betreffende afvalstoffen worden niet geëerbiedigd.

Tijdens die vergadering heeft indiener eveneens bevestigd dat de stortplaats van Korytiani 
zijn verzadigingspunt reeds heeft bereikt en dat het afval dat er voorheen naartoe werd 
gebracht, nu naar de stortplaats van Karvounari wordt gebracht.  De stortplaats van Korytiani 
is inderdaad begunstigde geweest van gemeenschapsbijstand in het kader van het programma 
"Epire 2000-2006", de aangegeven openbare bestedingen bedroegen 699 757,59 EUR, 
waarvan 559 814,07 EUR EFRO-bijstand. De bijstand betrof voornamelijk de aankoop van 
uitrusting en minder inrichtingswerken van de stortplaats (namelijk de uitbreiding van het 
elektriciteits- en telefonienetwerk en enkele inrichtingswerken).

Zodra het antwoord van de Griekse autoriteiten op de aanmaningsbrief wordt overgemaakt, 
zal de Commissie nagaan of zij alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen opdat de 
stortplaats van Karvounari functioneert overeenkomstig de verplichtingen van richtlijn 
99/31/EG en 2008/98/EG.

De Commissie zal eveneens contact opnemen met de Griekse overheden teneinde bijkomende 
verklaringen te krijgen over de stortplaats van Korytiani.

8. Antwoord van de Commissie (REV. V), ontvangen op 30 oktober 2013.

In hun antwoord op de aanmaningsbrief erkennen de Griekse autoriteiten het bestaan van 
problemen bij de werking van de stortplaats van Karvounari (bijv. bij de verwerking van 
percolaten of biogas). Volgens de autoriteiten zijn deze problemen niet het gevolg van fouten 
bij de planning of de bouw, maar veeleer van fouten bij de verwerkingsprocessen. Om hier 
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een eind aan te maken hebben de autoriteiten reeds een aantal maatregelen genomen. 
Wanneer het maatregelenpakket volledig is geïmplementeerd, zal de stortplaats volledig 
conform de milieuwetgeving van de EU functioneren. De resultaten van de laatste controle 
door de milieu-inspecteurs (in februari 2013) laten zien dat weliswaar nog geen sprake is van 
volledige conformiteit, maar dat er wel al bepaalde verbeteringen kunnen worden 
geconstateerd.

Wat de stortplaats van Korytiani betreft, hebben de Griekse autoriteiten de Commissie 
bevestigd dat de levensduur definitief op vier jaar is vastgesteld. Omdat evenwel alleen de 
eerste fase is gerealiseerd, was de stortplaats reeds na twee jaar vol. Het afval dat 
oorspronkelijk bedoeld was op de stortplaats van Korytiani te worden gestort, zal nu naar de 
stortplaats van Karvounari worden gebracht. Dit vervoer is goedgekeurd door de gouverneur 
van Epirus, alsook door de bevoegde minister en de beheersautoriteiten van de stortplaats van 
Karvounari (besluit 12/26-6-12 van 26 juni 2012).

Conclusie

De Commissie blijft de ontwikkeling van de werkzaamheden voor conformiteit van de 
stortplaats van Karvounari volgen en zal niet aarzelen de inbreukprocedure voort te zetten 
indien dit noodzakelijk blijkt.

9. Antwoord van de Commissie (REV. VI), ontvangen op 31 maart 2014.

Zoals vermeld in de eerdere mededeling erkennen de Griekse autoriteiten het bestaan van 
problemen bij de werking van de stortplaats van Karvounari (bijv. bij de verwerking van 
percolaten of biogas).  Om iets aan de geconstateerde problemen te doen, hebben de Griekse 
autoriteiten een wetenschappelijk comité in het leven geroepen.  Dit comité heeft een verslag 
geproduceerd met daarin de maatregelen die genomen moeten worden teneinde de stortplaats 
volledig conform de milieuwetgeving van de EU te laten functioneren.

Op 24 februari 2014 heeft de Commissie opnieuw contact met de Griekse autoriteiten 
opgenomen om te achterhalen welke vooruitgang is geboekt bij de hierboven bedoelde 
maatregelen en vast te stellen in hoeverre de stortplaats nu volledig conform de 
milieuwetgeving van de EU functioneert.

Conclusie

De Commissie wacht op een antwoord op haar schrijven van 24 februari 2014 en blijft de 
ontwikkeling van de werkzaamheden aan de stortplaats van Karvounari met het oog op 
conformiteit met de EU-wetgeving volgen.  Indien de vooruitgang onvoldoende wordt geacht, 
zal de Commissie alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen nemen, met inbegrip van 
een eventuele voortzetting van de inbreukprocedure.

10. Antwoord van de Commissie (REV. VII), ontvangen op 31 oktober 2014.

In hun schriftelijke antwoord van 25 september 2014 op de brief van de Commissie van 
18 juli 2014 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van de 
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maatregelen die zij genomen hebben om de stortplaats van Karvounari conform te maken. Op 
9 en 15 september 2014 hebben de bevoegde autoriteiten van de regio Epirus twee nieuwe 
inspecties uitgevoerd, waaruit blijkt dat de werkzaamheden die als noodzakelijk werden 
beschouwd om ervoor te zorgen dat de exploitatie van de stortplaats aan de regels voldoet, 
effectief hebben plaatsgevonden. Volgens de inspectieverslagen functioneert de stortplaats nu 
conform de milieuwetgeving aangezien alle in het verleden vastgestelde tekortkomingen en 
problemen inmiddels opgelost zijn.

Conclusie

Uit twee recente inspecties ter plaatse blijkt dat de stortplaats nu conform de milieuwetgeving 
van de EU functioneert. Het is de taak van de beheersautoriteiten van de stortplaats om toe te 
zien op de correcte exploitatie ervan en om bij eventuele nieuwe problemen die zich in de 
toekomst zouden kunnen voordoen, alle maatregelen te nemen die zij aangewezen achten.


