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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0212/2008, ingiven av Ioannis Papadopoulos (belgisk 
medborgare), om anläggandet av avfallsdeponier

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att rutinerna för avfallshantering i Grekland är otillåtliga och att 
Grekland borde betala böter för varje avfallsdeponi som inte uppfyller EU:s kriterier. För att 
undvika dessa böter skyndar sig Grekland att bygga avfallsdeponier. Man planerar att bygga 
deponier i Karvounariregionen, som utgör betesmark för får och nötkreatur, och i Lefkimi 
som är ett turistområde. Framställaren hävdar att dessa projekt, vars genomförande ska betalas 
av de europeiska medborgarna, borde föregås av en oberoende miljöstudie och att 
finansieringen borde skjutas upp till dess att slutsatserna från denna studie offentliggjorts.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

På EU-nivå regleras avfallsdeponier genom rådets direktiv 99/31/EG1 om deponering av 
avfall. I direktivet fastställs kraven på avfallsdeponiernas utformning, verksamhet, stängning 
och efterbehandling.

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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Enligt bilaga I till direktivet om deponering av avfall måste man vid placeringen av 
avfallsdeponin ta hänsyn till krav rörande

a) avstånden från platsens gräns till bostads- och rekreationsområden, vattenvägar, 
vattenförekomster och andra jordbruks- eller stadsområden,

b) förekomsten av grundvatten, kustvatten eller naturskyddsområden i grannskapet,

c) de geologiska och hydrogeologiska förhållandena i området,

d) risken för översvämning, landsänkning, jordskred eller laviner på platsen, och

e) skyddet av natur- eller kulturarv i området.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska bestämma platsen för och godkänna 
avfallsdeponin. Avfallsdeponin kan endast godkännas om platsens karaktär, med hänsyn till 
angivna krav, inte utgör en allvarlig miljörisk.

Avfallsdeponier för miljöfarligt avfall ska även omfattas av en miljökonsekvensbedömning i 
enlighet med rådets direktiv 85/337/EEG1, ändrat genom direktiv 97/11/EG2, om bedömning 
av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Andra avfallsdeponier kan bli 
föremål för en bedömning av om det är sannolikt att de kommer att ha stor inverkan på 
miljön. Enligt befintlig grekisk lagstiftning, genom vilken direktivet införlivas, krävs alltid en 
miljökonsekvensbedömning för avfallsdeponiprojekt.

Enligt den information som kommissionen har tillgång till blev avfallsdeponin i Karvounari 
godkänd efter en miljökonsekvensbedömning genom beslut 3679/24.9.2003. På samma sätt 
genomfördes en miljökonsekvensbedömning av avfallsdeponin i Lefkimi, varefter projektet 
godkändes genom beslut 7293/9.8.1999. Båda anläggningarna ingår också i tillämpliga 
regionala planer för avfallshantering.

Som fördragets väktare vidtar kommissionen rättsliga åtgärder mot en medlemsstat om det 
finns tillräckliga bevis för att en överträdelse av EU-rätten har ägt rum. På grundval av 
framställarens upplysningar i detta fall anser dock kommissionen att båda platserna uppfyller 
kraven i angivna EU-lagstiftning och att ingen överträdelse av EU-rätten därför kan 
konstateras.

4. Kommissionens svar, mottaget den 26 oktober 2009

Efter att ha mottagit den kompletterande information som olika klagande skickat in (däribland 
framställaren) beslutade kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande (2009/4306) och 
den 14 juli 2009 bad kommissionen den grekiska staten att framföra sin uppfattning om den 
påstådda överträdelsen av EU-lagstiftningen och lämna in lämpliga verifikationer (med 
angivande av hur kraven i bilaga I uppfyllts, huruvida samtliga nödvändiga tillstånd utfärdats 
och om skyldigheten att sortera avfallet som kommer till deponin har följts). Kommissionen 
utvärderar för närvarande de grekiska myndigheternas svar från den 25 september 2009.
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5–15.
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När det gäller problemet med avfallsdeponier i Grekland vill kommissionen erinra om den 
generella situationen som förklaras i framställning nr 0742/2007.

Med tanke på att överträdelseförfarandet inleddes till följd av ett klagomål från framställaren 
kommer han att informeras om ärendets utveckling inom ramen för klagomålet. Det bör 
noteras att ett möte redan har ägt rum mellan kommissionens tjänstemän och den klagande, i 
början av oktober 2009, inom ramen för överträdelseförfarandet.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om framstegen i 
ärendet.

5. Kommissionens svar, mottaget den 2 september 2010

Såsom anges i föregående meddelande beslutade kommissionen, till följd av information från 
flera klagande (däribland framställaren), att inleda ett överträdelseförfarande och bad den 
grekiska staten att lämna sina synpunkter på de påstådda överträdelserna av EU-lagstiftningen 
samt skicka in lämpliga verifikat. Kommissionen antog en proaktiv strategi i ärendet genom 
att träffa framställaren (i dennas egenskap av klagande) den 14 oktober 2009 och de grekiska 
myndigheterna den 25 november 2009 och den 8 december 2009.

I sina detaljerade svar (daterade den 31 mars 2010 och den 11 juni 2010) informerade 
kommissionen den klagande om att ingen överträdelse av EU-lagstiftningen hade kunnat 
upptäckas. 

Enligt den information som kommissionen har tillgång till godkändes avfallsdeponin i 
Karvounari efter en miljökonsekvensbedömning genom beslut 3679/24.9.2003. På samma sätt 
genomfördes en miljökonsekvensbedömning för avfallsdeponin i Lefkimi, varefter projektet 
godkändes genom beslut 7293/9.8.1999. Båda platserna ingår även i de tillämpliga regionala 
planerna för avfallshantering. Allmänheten har dessutom tillfrågats och haft möjlighet att 
lämna synpunkter på de två anläggningarna. Enligt direktiv 85/337/EEG1 är det 
medlemsstaternas uppgift att avgöra om en deponi behövs och välja lämplig placering. 
Kommissionen kan dessutom endast undersöka grunden till en miljökonsekvensbedömning 
om medlemsstaten gjort en uppenbar felbedömning2, vilket uppenbarligen inte är fallet här.

När det gäller deponin i Karvounari har de grekiska myndigheterna lämnat handlingar som 
visar att deponins drift till fullo överensstämmer med EU:s lagstiftning (lämplig kontroll av 
avfall som lämnas till anläggningen, förekomsten av ett register vid entrén, inspektioner på 
plats, tillfredsställande behandling av lakvatten och frånvaro av läckor. Det ”rör” som den 
klagande nämner och som mynnar ut utanför deponin användes under byggnationsfasen men 
är numera plomberat). Exploateringen av deponin inleddes förvisso i januari 2009 utan giltigt 
tillstånd och i strid med EU:s lagstiftning. Situationen rättades emellertid till i och med att ett 
tillstånd utfärdades den 10 april 2009. 

När det gäller deponin i Lefkimi och såsom anges ovan genomfördes en 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
2 Förekomsten av andra undersökningar vars slutsatser inte överensstämmer med miljökonsekvensbedömningen 
visar inte på någon uppenbar felbedömning.
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miljökonsekvensbedömning och projektet godkändes genom beslut 7293/9.8.1999 (i studien 
nämns förekomsten av floder i det aktuella området). De grekiska myndigheterna har 
dessutom lämnat tillräckliga upplysningar för att visa att grundvattnet som upptäcktes under 
uppförandet av anläggningen inte visat på förekomsten av någon ”underjordisk sjö” vilket den 
klagande påstod, utan berodde på att regnvatten hölls kvar av den lera som upptäckts i 
deponins underliggande jordlager (ett av lerans utmärkande drag är att den är 
ogenomtränglig). 

Anläggningen är ännu inte i drift och kommissionen kan därför för närvarande inte kontrollera 
att driften är förenlig med EU:s miljölagstiftning. 

Det bör noteras att frågan vid flera tillfällen har tagits upp av Greklands högsta 
förvaltningsdomstol. Hittills har den grekiska högsta förvaltningsdomstolens beslut alltid varit 
positiva till de två deponierna. Ytterligare processer pågår emellertid. 

Frågan är för närvarande föremål för laga åtgärder inför de nationella domstolarna. 
Kommissionen har emellertid utrett frågan och dragit slutsatsen att det inte föreligger något 
brott mot EU:s miljölagstiftning, med undantag för avsaknaden av tillstånd för avfallsdeponin 
i Karvounari, men den tvisten löstes i och med att ett tillstånd utfärdades i vederbörlig ordning 
i april 2009.

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

Framställningen diskuterades vid sammanträdet i utskottet för framställningar i december 
2011. Då framställaren inte inkommit med någon ny information sedan dess kan 
kommissionen endast bekräfta sina tidigare svar. Kommissionen skulle även vilja lämna några 
kompletterande klargöranden till punkter som framställaren tagit upp. 

a) Avfallsdeponin i Karvounari

Offentligt samråd:
Ett av framställarens påståenden gäller avsaknaden av offentligt samråd som föreskrivs i 
direktiv 2011/92/EG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt.1 Denna skyldighet har emellertid respekterats. Kommissionen kan nämna fyra 
exempel: 

– Ett möte ägde rum den 5 februari 2003 i Igoumenitsa och gällde studien om hantering av 
avfall i Epireregionen. Vid detta möte deltog företrädare för berörda kommuner och 
prefekturer, samt medier.
– Den 5 augusti 2003 offentliggjordes den preliminära miljökonsekvensbedömningen av 
prefekturen i Thesprotie, detta nämndes även i tidningarna.
– Den 5 augusti 2003 informerade prefekturrådet i Preveza allmänheten om att Epireregionen 
hade lämnat ett positivt yttrande om den preliminära miljökonsekvensbedömningen. 
– Den 29 november 2004 uppmanade myndigheterna i Preveza allmänheten att delta i ett 
möte om miljökonsekvensbedömningen. 

Även om denna förteckning inte är fullständig gör den det möjligt att visa att skyldigheten till 

                                               
1 EGT L 26, 28.1.2012.
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samråd med allmänheten faktiskt har uppfyllts. 

Det bör även erinras om att det i direktiv 2011/92/EG endast nämns en enkel skyldighet att 
samråda med allmänheten, men yttrandet är endast rådgivande. Om det lokala samhället 
avvisar projektet eller om vissa myndigheter lämnat ett negativt yttrande kan det inte utgöra 
skäl till överträdelse, med tanke på att det rör sig om ett samrådsförfarande som inte är 
tvingande. 

Miljökonsekvensbedömningen:

Miljökonsekvensbedömningen, som har upprättats och genomgått förfarandet med offentligt 
samråd, uppfyller kriterierna i direktiv 2011/92/EG men även de i bilaga I till direktiv 
99/31/EG om avfallsdeponier (i bilagan nämns de beståndsdelar som bör beaktas vid val av 
placering av en avfallsdeponi).

I detta fall avslutades den regionala planeringen av avfallshanteringen den 15 juli 2003 och i 
denna identifierades och föreslogs bland annat den lämpligaste platsen för uppförande av 
deponianläggningen. Det bör noteras att den kommitté som inrättades vid detta tillfälle 
lämnade ett enhälligt förslag.

Miljökonsekvensbedömningen av projektet inleddes därefter. I den preliminära bedömningen 
(ref. 3014/31.7.2003) skissades de huvudsakliga ersättningslösningarna som granskades, man 
föreslog att en deponi skulle anläggas mellan departementen ”öster om Karvounari” och de 
huvudsakliga skälen till valet av plats angavs. Avslutningsvis godkändes i beslutet från 
generalsekreteraren för Epireregionen (3679/24.9.2003) miljövillkoren för projektet.

Det bör noteras att direktiv 2011/92/EG inte ger kommissionen möjlighet att ingripa när det 
gäller projektets lämplighet eller placering och den kan inte heller kontrollera innehållet i 
konsekvensbedömningen och de godkända miljövillkoren. Även detta faller under de 
nationella myndigheternas behörighet. Det enda undantaget från denna regel är om 
medlemsstaten begår ett uppenbart misstag vid sin bedömning. I detta fall kan emellertid inget 
sådant uppenbart misstag fastställas eftersom EU:s lagstiftning inte tvingar medlemsstaterna 
att genomföra specifika undersökningar eller prover, när miljökonsekvensbedömningen 
uppfyller skyldigheterna i direktiv 2011/92/EG. Reglerna uppfylls därmed eftersom man i den 
aktuella studien nämner direkta och indirekta effekter som projektet skulle kunna ha på 
människor, fauna och flora, marken, vattnet, luften, klimatet och landskapet, materiell 
egendom och kulturarvet.

Avslutningsvis bör det erinras om att själva förekomsten av andra undersökningar, vars 
slutsatser skiljer sig från miljökonsekvensbedömningens, inte innebär något uppenbart 
bedömningsfel. 

Vad gäller klagomålet om minimiavstånd mellan deponin och bostadsområden bör det 
dessutom noteras att det i EU:s lagstiftning inte föreskrivs något sådant minimiavstånd. 

Läckande lakvatten:

Ett av de klagomål som framställaren tagit upp gällde läckande lakvatten och förekomsten av 
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ett rör som släppte ut lakvatten direkt utanför deponin.

Beträffande ”röret” finns en rapport från den 13 oktober 2009 där det intygas att inget 
vätskeflöde noterats och att röret pluggats igen (fyllts med cement). Dessutom innehåller 
beslutet om godkännande av miljövillkoren specifika åtgärder när det gäller deponins 
genomsläpplighet och uppsamling och hantering av lakvatten. Observera att när det gäller 
konstruktionen av deponianläggningen har för närvarande inget läckande lakvatten kunnat 
upptäckas på grund av konstruktionens ogenomtränglighet. En plan för katastrofsituationer 
har även tagits fram för att förebygga eventuellt läckande lakvatten. Avslutningsvis planeras 
förfaranden för kontroll och inspektion, liksom renovering/reparation vid behov.

Avfallsdeponins drift:

När det gäller deponins drift och respekten för direktiven om avfall och avfallsdeponier bör 
det noteras att de grekiska myndigheterna inom ramen för överträdelseförfarandet lämnat 
lämplig dokumentation till kommissionen som visar att driften uppfyller direktiven. Avfallet 
som kommer in till deponin kontrolleras på lämpligt sätt, ett register hålls, anläggningen 
skyddas och bevakas för att medborgare eller privata företag inte ska kunna tippa sitt eget 
avfall utan att respektera sorteringsskyldigheten, och skyldigheten till återvinning uppfylls 
även genom att avtal slutits med ett återvinningsföretag. Såsom framgår av den 
kompletterande informationen från framställaren i mars 2012 har vissa problem konstaterats 
vad gäller deponins drift. Kommissionen kommer därför att inleda en ny undersökning och 
begära klargöranden från de grekiska myndigheterna för att nödvändiga åtgärder ska vidtas 
och deponin på nytt ska kunna drivas i enlighet med EU:s miljölagstiftning. 

Förekomsten av en licens:

Kommissionen påpekar också att eftersom deponin började drivas i januari 2009, utan giltig 
licens, kunde en överträdelse av EU:s miljölagstiftning fastställas då. Denna överträdelse 
avslutades emellertid den 10 april 2009 när licensen för tillhandahållande av ofarligt fast 
avfall utfärdades. Det rör sig sedan dess om en ”fullbordad överträdelse” som inte längre 
gäller. Det bör erinras om att domstolen i domen i målet C-276/99 anger att ”syftet med 
förfarandet är följaktligen … att uppnå ett ändrat beteende från den motsträviga 
medlemsstatens sida och inte att, generellt sett, konstatera en underlåtenhet som ägde rum i 
det förflutna”.

b) Avfallsdeponin i Lefkimi

När det gäller deponin i Lefkimi gäller påståendena i föregående avsnitt även här (exempelvis 
det offentliga samrådets rådgivande roll). 

Det bör till att börja med noteras att den grekiska högsta förvaltningsdomstolen 
anhängiggjorts vid två tillfällen. I det första ärendet vägrade den att bifalla begäran om 
annulering av projektet och i det andra ärendet vägrade den att skjuta upp genomförandet av 
arbetet. Det bör noteras att andra överklaganden fortfarande är oavgjorda vid samma domstol. 

När det gäller det offentliga samrådsförfarandet har detta följts. Den 18 november 1998 
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offentliggjorde prefekturstyrelsen miljökonsekvensbedömningen om inrättandet av en 
avfallsdeponianläggning på den södra delen av ön Korfu. Den 4 december 1998 anmälde sju 
enskilda personer att de inte var eniga med bedömningen. Trots två påminnelser (den 
11 februari 1999 och den 9 mars 1999) och publicering av en artikel i en tidning (den 28 april 
1999) har emellertid ingen annan reagerat. Den 7 september 1999 godkändes därför 
bedömningen. Det förefaller alltså som om allmänheten tillfrågats och haft tillfälle att yttra 
sig. Skyldigheterna enligt EU:s lagstiftning har därmed uppfyllts.

Miljökonsekvensbedömningen uppfyller dessutom samtliga kriterier i direktiv 2011/92/EG 
och även de i bilaga I till direktiv 99/31/EG (i bilagan nämns de faktorer som bör beaktas vid 
val av placering av en avfallsdeponi).

Det bör avslutningsvis noteras att miljövillkoren upphörde att gälla den 31 december 2009. 
Förfarandet för förnyelse inleddes i augusti 2009 och när detta förfarande har avslutats kan 
driftstillståndet beviljas för deponin.

Den 15 juni 2009 lämnade de grekiska myndigheterna in en begäran om ändring av beslutet 
med titeln ”Anläggning för hantering och efterbehandling av olovlig dumpning i regionen 
runt de joniska öarna”, C(2002)4705, för att fastställa en ny tidsfrist för att genomföra arbetet 
och utgifterna i anslutning till projektet. På begäran från kommissionen lämnade de grekiska 
myndigheterna kompletterande information den 7 oktober 2009 och den 25 november 2009 i 
samband med ett tekniskt möte med kommissionens enheter. Med tanke på att den begärda 
tidsfristen och miljövillkoren snart löper ut bad kommissionens enheter de grekiska 
myndigheterna att lämna in en begäran med en ny tidsfrist, de nya antagna miljövillkoren 
samt en uppdaterad text om de specifika villkoren i bilaga I till beslutet. Den 31 maj 2010 
lämnade de nationella myndigheterna den uppdaterade begäran som innehöll en ny tidsfrist 
för genomförande av arbetet och utgifterna för projektet (den 31 december 2010), en 
ekonomisk plan för projektet utan någon ändring av budgeten och stödet från 
Sammanhållningsfonden samt en uppdaterad version av de särskilda villkoren. Den 22 juli 
2010 lämnade de grekiska myndigheterna in de nya (uppdaterade) miljövillkoren som 
antagits. Dessa gäller till den 31 december 2016 (se det antagna beslutet C(2011) 169 av den 
13 januari 2011). 

Deponin i Karvounari godkändes och uppfördes i enlighet med EU:s lagstiftning. Vissa 
problem med bristande funktion har emellertid nyligen noterats och kommissionen har 
beslutat att kontakta de grekiska myndigheterna för att erhålla nödvändiga klargöranden. 

När det gäller anläggningen i Lefkimi kan en överträdelse eventuellt fastställas först när 
deponin är i drift och om den drivs utan respekt för skyldigheterna i EU:s miljölagstiftning. 

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

Till följd av det som redan meddelats utskottet för framställningar vid mötet den 21 januari 
2013 kan kommissionen bekräfta att ett överträdelseärende (2012/2208) inleddes den 
25 januari 2013 och en anfordran enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt har sänts till Grekland. Deponin uppvisar förvisso några driftproblem och 
uppfyller inte skyldigheterna som följer av direktiv 99/31/EG om deponier och 2008/98/EG 
om avfall.
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Vid detta möte hade framställaren även bekräftat att deponin i Korytiani redan är fylld och att 
det avfall som tidigare sändes dit nu i stället sänds till deponin i Karvounari. Deponin i 
Korytiani hade erhållit EU-bidrag inom ramen för programmet ”Epire 2000–2006”, och de 
angivna offentliga utgifterna uppgick till 699 757,59 euro vilket motsvarade ett bidrag från 
Feder på 559 814,07 euro. Bidraget gällde framför allt förvärv av utrustning och i mindre 
utsträckning arbetet med anläggning av deponin (exempelvis utbyggnad av el- och telenäten 
och visst anläggningsarbete).

Så snart de grekiska myndigheternas svar på anmodan överlämnats kommer kommissionen att 
kontrollera att dessa myndigheter verkligen vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att deponin i 
Karvounari ska drivas i enlighet med skyldigheterna i direktiv 99/31/EG och 2008/98/EG.

Kommissionen kommer även att kontakta de grekiska myndigheterna för att erhålla 
kompletterande klargöranden när det gäller deponin i Korytiani.

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

I sitt svar på anmodan erkände de grekiska myndigheterna att det förelåg driftproblem vid 
deponin i Karvounari (exempelvis behandling av lakvatten eller biogas). Enligt 
myndigheterna beror inte problemen på misstag vid planeringen eller uppförandet utan de 
skulle snarare vara direkt kopplade till en bristfällig drift av deponin. För att få slut på alla 
dessa problem har myndigheterna redan vidtagit ett antal åtgärder som, när de väl har 
avslutats, gör att deponin kan fungera på ett sätt som till fullo respekterar EU:s 
miljölagstiftning. Resultaten från den senaste undersökningen, som utfördes av 
miljöinspektörerna i februari 2013, visar att även om anläggningen inte helt uppfyller reglerna 
har mindre förbättringar redan kunnat konstateras.

När det gäller deponin i Korytiani har de grekiska myndigheterna informerat kommissionen 
om att dess livslängd ursprungligen var fyra år. Men eftersom endast fas (a) har kunnat 
genomföras är deponin redan fylld efter enbart två år. Det avfall som tidigare sändes till 
Korytiani sänds nu till deponin i Karvounari i stället. En sådan transport har godkänts såväl av 
guvernören (”Περιφερειάρχης”) för regionen Epire som av behörig minister och 
förvaltningsmyndigheten för deponin i Karvounari (beslut 12/26.6.12 av den 26 juni 2012).

Slutsats

Kommissionen fortsätter att följa utvecklingen av arbetet med att se till att deponin i 
Karvounari följer gällande lagstiftning och tvekar inte att fortsätta överträdelseförfarandet om 
det skulle visa sig nödvändigt.

9. Kommissionens kompletterande svar (REV. VI), mottaget den 31 mars 2014

Såsom framgår av det föregående meddelandet erkände de grekiska myndigheterna att det 
förelåg driftproblem vid deponin i Karvounari (exempelvis behandling av lakvatten eller 
biogas). För att åtgärda vissa problem som konstaterats har de grekiska myndigheterna bildat 
en vetenskaplig kommitté. Kommittén har lagt fram en rapport över de olika åtgärder som bör 
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vidtas för att deponin ska kunna fungera på ett sätt som överensstämmer med skyldigheterna i 
EU:s miljölagstiftning.

Den 24 februari 2014 beslutade kommissionen att på nytt kontakta de grekiska myndigheterna 
för att höra sig för om de framsteg som gjorts i genomförandet av ovannämnda åtgärder och 
kontrollera om deponin nu drivs i enlighet med skyldigheterna i EU:s miljölagstiftning.

Slutsats

Kommissionen inväntar svaret från de grekiska myndigheterna på sin skrivelse av den 
24 februari 2014 och fortsätter övervaka utvecklingen av arbetet för att se till att deponin i 
Karvounari följer reglerna. Om framstegen skulle bedömas som otillräckliga kommer 
kommissionen att vidta alla de åtgärder den bedömer som nödvändiga, inklusive ett eventuellt 
fortsatt överträdelseförfarande.

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

Genom en skrivelse av den 25 september 2014 svarade de grekiska myndigheterna på 
kommissionens skrivelse av den 18 juli 2014 och informerade om de åtgärder som vidtagits 
för att se till att deponin i Karvounari följer reglerna. Av två nya inspektioner den 9 och 
15 september 2014 (genomförda av de behöriga myndigheterna i Epireregionen) framgår att 
det arbete som bedömts som nödvändigt för att deponin ska kunna drivas i enlighet med 
reglerna har genomförts. Enligt inspektionsrapporterna drivs deponin nu i enlighet med 
miljölagstiftningen eftersom samtliga brister och problem som noterats är lösta.

Slutsats

Av två inspektioner som nyligen genomförts på plats framgår att deponin nu drivs på ett sätt 
som överensstämmer med EU:s miljölagstiftning. Det åligger den myndighet som förvaltar 
deponin att övervaka att den drivs korrekt och att vidta alla åtgärder som den bedömer som
lämpliga vid eventuella nya problem som kan uppstå i framtiden.


