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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0978/2008 af Panagiotis Bouras, græsk statsborger, for 
kommunalbestyrelsen i Megalopoli, om de græske myndighedernes manglende 
håndhævelse ad EU's kriterier og procedurer for modtagelse af affald på 
deponeringsanlæg i forbindelse med et planlagt deponeringsanlæg i nærheden 
af Megalopoli på Peloponnes i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i byen Megalopoli på Peloponnes i Grækenland, påklager de 
omstændigheder, der er forbundet med den tilladelse, det græske miljøministerium i januar 
2008 gav det græske elektricitetsselskab, DEI, til opførelse af et deponeringsanlæg til 
asbestholdige byggematerialer. Genstanden for denne tilladelse, nemlig "asbestaffald", er 
siden blevet ændret til "industriaffald og andet affald". Andrageren påpeger, at dette er i 
modstrid med bestemmelserne i Rådets beslutning 2003/33/EF om opstilling af kriterier og 
procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i 
direktiv 1999/31/EF, hvori det hedder, at deponeringsanlæg, der modtager asbestholdige 
byggematerialer og andet asbestaffald, kun må modtage asbestholdige byggematerialer og 
andet asbestaffald, som egner sig til det, og at affaldet ikke må indeholde andre farlige stoffer 
end bundet asbest. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind over for 
de ansvarlige græske myndigheder med henblik på at sikre, at de miljørettigheder, beboerne i 
og omkring Megalopoli har i henhold til EU's retsakter, bliver respekteret. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2008). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009

Kommissionens vurdering af dette andragende vedrører ikke kun en eventuel overtrædelse af 
direktiv 99/31/EF1, men også af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 
2003/35/EF3. 

I henhold til den lovgivningsmæssige ramme for gennemførelse af direktiv 99/31/EF i den 
græske lovgivning skal der træffes beslutning om godkendelse af miljøvilkårene, før der kan 
ansøges om tilladelse til udnyttelse af et deponeringsanlæg. Beslutningen om godkendelse af 
miljøvilkårene træffes i overensstemmelse med bestemmelserne om gennemførelse af direktiv 
85/337/EF i græsk lovgivning.

Ifølge de tilvejebragte oplysninger er den miljømæssige vurderingsproces af det pågældende 
projekt blevet indledt. Det kompetente ministerium har vedtaget en indledende miljømæssig 
vurdering af projektet. Det skal dog understreges, at denne vurdering kun er indledende og 
ikke får juridisk bindende konsekvenser. Bygherren skal foretage en miljøkonsekvensanalyse, 
som bliver tilgængelig for offentligheden og de relevante myndigheder. Den kompetente 
myndighed skal herefter træffe den endelige beslutning.

Da sagen endnu kun vurderes på det indledende stadie, mener Kommissionen ikke, at det er 
muligt at fastslå, om bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF og 99/31/EØF er overtrådt.

Konklusion

Kommissionen konstaterer, at der ikke på nuværende tidspunkt er tale om et brud på 
fællesskabets miljølovgivning. 

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010

Kommissionen behandlede allerede det pågældende andragende i 2008, og på daværende 
tidspunkt blev proceduren for en miljøkonsekvensvurdering af projektet indledt, og det 
kompetente ministerium havde allerede vedtaget en indledende miljøkonsekvensvurdering 
Det skal dog understreges, at denne vurdering kun er indledende og ikke får juridisk bindende 
konsekvenser. Sådanne konsekvenser vil kun indtræffe, hvis det kompetente ministerium 
vedtager en miljøkonsekvensanalyse. 

De græske myndigheder har til dato endnu ikke underrettet Kommissionens tjenestegrene om 
vedtagelsen af en sådan miljøkonsekvensanalyse, og Kommissionen mener derfor, at det 
stadig ikke er muligt at fastslå nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning, såfremt 
proceduren for konsekvensvurdering og tilladelse stadig befinder sig på et indledende 
stadium. 

Kommissionen ønsker desuden at understrege, at Domstolen den 10. september 2009, i sag C-
286/084, afsagde dom mod Grækenland for ikke at have vedtaget en plan for håndtering af 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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farligt affald i henhold til kravene i EU-lovgivningen og for ikke at have oprettet et integreret 
netværk og passende anlæg til bortskaffelse af farligt affald.

I Den Hellenske Republiks forsvar optrådte det pågældende deponeringsanlæg på listen over 
deponeringsanlæg, der skulle opføres. Opførelsen af sådanne deponeringsanlæg til farligt 
affald har vist sig at være nødvendig, for at Grækenland kan overholde Domstolens dom. 

Deponering er en af metoderne til affaldshåndtering og er underkastet bestemmelserne i 
direktiv 99/31/EF (godkendelse, affaldsmodtagelse, kontrol og overvågning i driftsfasen, 
nedlukning og affaldshåndtering efter nedlukning). Prioritering af andre 
affaldshåndteringsmetoder er ikke et argument for overtrædelse af lovgivningen. Den 
potentielle overtrædelse af direktiverne om håndtering af affald (2006/12/EF og 99/31/EF) 
afhænger navnlig af den måde, hvorpå anlægget drives, dvs. i overensstemmelse eller ej med 
de relevante bestemmelser i EU's miljølovgivning.

Parallelt hermed skal opførelsen af deponeringsanlæg underkastes en miljøkonsekvensanalyse 
i henhold til direktiv 85/337/EØF. Direktivet giver imidlertid ikke mulighed for, at 
Kommissionen kan gribe ind, hvad angår projektets hensigtsmæssighed eller placering, eller 
kontrollere indholdet af miljøkonsekvensanalysen og de godkendte miljømæssige 
bestemmelser (undtagen i sager, hvor medlemsstaten foretager et åbenbart urigtigt skøn). Alt 
dette falder ind under medlemsstaternes myndigheders ansvarsområde.

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, er proceduren for en 
miljøkonsekvensvurdering af det pågældende projekt blevet indledt. Den kompetente minister 
har allerede vedtaget en indledende miljøkonsekvensvurdering. Godkendelsen udgør 
imidlertid kun en indledende fase i processen og får ikke juridisk bindende konsekvenser. 
Følgelig skal der reelt foretages en miljøkonsekvensanalyse, som siden skal være genstand for 
en offentlig høring. Når denne fase først er gennemført, er det op til den kompetente 
myndighed at træffe endelig afgørelse og godkende eller forkaste miljøkonsekvensanalysen. 
Dette synes endnu ikke at være sket. 

Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå noget brud på EU's 
miljølovgivning. 

Kommissionen følger sagens udvikling og afventer de græske myndigheders vedtagelse af en 
miljøkonsekvensanalyse, inden den kan kontrollere projektets overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 19. december 2011

Et udvalgsmedlem informerede på mødet i Udvalget for Andragender den 8. september 2011 
Kommissionen om, at projektets miljøvilkår var blevet godkendt ved fælles ministeriel 
afgørelse af 5. juli 2011. 

Kommissionens tjenestegrene rejste øjeblikkeligt spørgsmålet på et møde med de græske 
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myndigheder, der blev afholdt i Athen den 14. september 2011. Det fremgår af 
gennemgangen af den fælles ministerielle afgørelse af 5. juli 2011 (200969/05-07-2011), at 
det er nødvendigt, at samme græske myndigheder indgiver yderligere oplysninger. Ifølge 
direktiv 99/31/EF om deponering af affald, skal godkendelsen af deponeringsanlægget mindst 
indeholde angivelse af "deponeringsanlæggets kategori". Den ministerielle afgørelse nævner 
imidlertid ikke om det pågældende deponeringsanlæg skal anvendes til farligt affald, ufarligt 
affald eller inert affald. 

Kommissionen har således besluttet at indhente oplysninger hos de græske myndigheder, ikke 
blot for at kontrollere, hvilken kategori deponeringsanlægget tilhører, men også for at sikre 
sig, at der er gennemført en informations- og høringsprocedure af de lokale myndigheder og 
offentligheden, og at de generelle krav til alle kategorier af deponeringsanlæg, nævnt i bilag I 
i direktiv 99/31/EF (og navnlig i dem, der omhandler kontrol med gasser) er overholdt. 

Konklusion

Kommissionen vil kontrollere følgende: a) hvilken kategori deponeringsanlægget falder ind 
under b) om de lokale myndigheder og alle, der berøres af projektet, er blevet informeret og 
hørt, og et c) om de nødvendige foranstaltninger er truffet, med henblik på overholdelse af de 
generelle krav, der er fastsat i bilag I i direktiv 99/31/EF (og navnlig de, der omhandler 
kontrol med gasser). Parlamentet vil blive holdt underrettet om udviklingen i sagen.

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 30. maj 2012

Som Kommissionen meddelte i sin foregående meddelelse, har den indledningsvis kontaktet 
de græske myndigheder for at nå til en afklaring om det pågældende projekt. Det fremgår af 
myndighedernes svar, at asbestholdige byggematerialer og andet asbestaffald, som egner sig 
til det, på grundlag af direktiv 99/31/EF og punkt 2.3.3. i Rådets beslutning 2003/33/EF (om 
opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til 
artikel 16 og bilag II 1999/31/EF)1 kan deponeres på deponeringsanlæg til ufarligt affald i 
overensstemmelse med artikel 6, litra c), nr. iii), i direktiv 1999/31/EF uden prøvning. De 
græske myndigheder vurderer således, at det affald, der er omhandlet i den fælles ministerielle 
afgørelse af 5. juli 2011, kan transporteres til det pågældende deponeringsanlæg.
Myndighederne har imidlertid ikke givet Kommissionen de nødvendige beviser for, at det 
pågældende deponeringsanlæg er et "deponeringsanlæg til ufarligt affald" i henhold til EU's 
miljølovgivning. De har kun oplyst den om, at kategorien af deponeringsanlæg vil blive nævnt 
i beslutningen om deponeringsanlæggets virksomhedstilladelse, som ifølge den græske 
lovgivning træffes efter byggearbejdets afslutning, men inden anlægget tages i brug. Denne 
beslutning er dog endnu ikke truffet.

Kommissionen har derfor på dette grundlag ikke de nødvendige oplysninger til at sikre, at det 
pågældende anlæg reelt er et deponeringsanlæg udelukkende til ufarligt affald (den 
ministerielle afgørelse bekræfter, at anlægget især modtager asbestaffald, hvilket tyder på, at 
andet – uidentificeret – affald ligeledes kan transporteres dertil). Usikkerheden vedrørende 
arten af det andet affald, som anlægget eventuelt modtager, sætter ligeledes spørgsmålstegn 
ved hensigtsmæssigheden af den gennemførte procedure for information og høring af 

                                               
1

EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27-49.
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offentligheden. 

For at afklare disse punkter og tage hensyn til visse spørgsmål, som andragerne har rejst i 
deres skrivelse af 8. december 2011 (f.eks. angivelsen af en eventuel overtrædelse af direktiv 
2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1), har Kommissionen 
igen kontaktet de græske myndigheder. 

Svaret fra de græske myndigheder afklarede det tredje punkt vedrørende de planlagte 
foranstaltninger til kontrol med gasser. Det affald, der vil blive transporteret til 
deponeringsanlægget, vil ikke medføre produktion af gasser. På den anden side er der truffet 
passende foranstaltninger til at undgå en eventuel luftforurening fra asbeststøv. 

Konklusion

Kommissionen har kontaktet de græske myndigheder igen for at:

a) opnå yderligere afklaring med hensyn til kategorien af deponeringsanlæg og arten af 
affald, der vil blive transporteret dertil

b) sikre, at proceduren for information og høring af offentligheden er blevet gennemført 
korrekt 

c) kontrollere, om forpligtelserne i direktiv 2008/1/EF er blevet opfyldt. 

7. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012 (REV. IV)

Som Kommissionen meddelte i sin foregående meddelelse, har den kontaktet de græske 
myndigheder for at nå frem til en yderligere afklaring om det pågældende projekt. 

Det fremgår af de græske myndigheders svar, at projektet med opførelse af dette 
"deponeringsanlæg til industrielt affald" ("Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων"), 
som primært modtager affald, der indeholder cementasbest (eternit), anses for at være 
deponeringsanlæg til farligt affald, selv om byggematerialer indeholdende asbest og andet 
asbestaffald, som egner sig til det, i henhold til direktiv 99/31/EF og punkt 2.3.3 i Rådets 
beslutning 2003/33/EF (om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på 
deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF)2 kan deponeres på 
deponeringsanlæg til ufarligt affald uden prøvning.

Det fremgår imidlertid af diverse dokumenter fremsendt af de græske myndigheder, at 
projektforslaget er blevet udvidet. Ifølge miljøkonsekvensanalysen drejer projektet sig faktisk 
om deponering af cementasbest (αμιαντοτσιμέντο) primært fra elselskabet DEH's 
installationer i regionen. Det er på dette grundlag, man har gennemført den offentlige 
informations- og høringsprocedure i overensstemmelse med forpligtelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse 
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EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27-49.
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offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1. Imidlertid viser den fælles 
ministerielle afgørelse af 5. juli 2011, hvori de miljømæssige betingelser for projektet 
godkendes, at det pågældende projekt fortrinsvis drejer sig om deponering af cementasbest fra 
elselskabet DEH's installationer i regionen samt fra andre offentlige bygninger (f.eks. skoler, 
hospitaler osv.). Dermed antydes det, at andet – uidentificeret – affald muligvis vil kunne 
modtages på det pågældende deponeringsanlæg. Det forekommer derfor som om, 
offentligheden er blevet informeret og hørt på grundlag af et projekt, som efterfølgende er 
blevet ændret betydeligt. 

Kommissionen bemærker ligeledes, at DEH (som leder projektet) den 4. april 2012 som følge 
af en klage til det græske statsråd med henblik på at opnå en suspension af gennemførelsen af 
den fælles ministerielle afgørelse frivilligt traf beslutning om at indstille alt bygge- og 
anlægsarbejde i en 12-månedersperiode.

Afslutningsvis, for så vidt angår direktiv 2008/1/EF, tyder de græske myndigheders svar på, at 
forpligtelserne i direktivet er overholdt.

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte sin undersøgelse af sagen inden for rammerne af en ny 
traktatbrudsprocedure med henblik på at sikre, at Grækenland fuldt ud respekterer 
forpligtelserne i medfør af direktiv 2011/92/EU.

8. Kommissionens svar, modtaget den 31. oktober 2014 (REV. V)

Som angivet i foregående meddelelse har Kommissionen indledt en ny overtrædelsessag. Det 
er på dette grundlag, man har gennemført den offentlige informations- og høringsprocedure i 
overensstemmelse med forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU 
af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet2. Den 22. februar 2013 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Grækenland, 
hvori den giver udtryk for den opfattelse, at opførelsen af deponeringsanlægget i Megapoli er 
(under den fælles ministerielle afgørelse af 5. juli 2011, hvori de miljømæssige betingelser 
godkendes) blevet substantiel ændret efter afslutningen på den offentlige høringsprocedure.

Kommissionen bemærker ligeledes, at DEH (som leder projektet) den 4. april 2012 som følge 
af en klage til det græske statsråd med henblik på at opnå en suspension af gennemførelsen af 
den fælles ministerielle afgørelse frivilligt traf beslutning om at indstille alt bygge- og 
anlægsarbejde i en 12-månedersperiode. Denne beslutning fra DEH er blevet bekræftet på ny 
og forbliver gyldig, så længe Statsrådet ikke har truffet sin afgørelse. Det skal også 
fremhæves, at der er indgivet en anden klage, der sigter på at få den ovennævnte ministerielle 
afgørelse annulleret.

Der skal også mindes om, at planen er del af en handlingsplan, der er blevet fremlagt af den 
græske regering inden for rammerne af sag 2003/2187 (om håndtering af farlig affald) og at 
den skulle bidrage til at overholde dom C-286/08. 

                                               
1

EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1-21.
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Konklusion

Kommissionen afventer statsrådets dom og vil herefter overveje, hvad den vil gøre yderligere 
i overtrædelsessagen.


