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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras (Griekse 
nationaliteit), namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek aan handhaving 
door de Griekse autoriteiten van de communautaire criteria en procedures op het 
gebied van afvalinzameling op vuilstortplaatsen, in het kader van een nieuw aan te 
leggen vuilstortplaats in de omgeving van Megalopoli op de Peloponnesos in 
Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener, de burgemeester van Megalopoli op de Peloponnesos in Griekenland, vecht de 
voorwaarden aan op grond waarvan het Griekse ministerie van milieu in januari 2008 
vergunning heeft verleend aan het Griekse elektriciteitsbedrijf DEI voor de aanleg van een 
vuilstortplaats voor asbesthoudend afval. De naam van het materiaal waarvoor de vergunning 
is afgegeven, te weten "asbesthoudend afval", is sindsdien gewijzigd in "industrieel afval en 
overig afval". De indiener verklaart dat deze gang van zaken in strijd is met de bepalingen in 
Beschikking 2003/33/EG van de Raad tot vaststelling van criteria en procedures voor het
aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van 
Richtlijn 1999/31/EG, waarin enerzijds bepaald is dat stortplaatsen die asbest bevattend 
bouwmateriaal en ander asbestafval ontvangen, uitsluitend asbesthoudend bouwmateriaal en 
ander geschikt asbestafval mogen aanvaarden en anderzijds dat het gestorte afval geen andere 
gevaarlijke stoffen mag bevatten dan gebonden asbest. De indiener verzoekt het Europees 
Parlement dan ook om de verantwoordelijke Griekse autoriteiten op te roepen om zorg te 
dragen voor de eerbiediging van de milieuregelgeving waarop de inwoners van Megalopoli en 
omgeving volgens de communautaire wetgeving recht hebben. 
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Bij de behandeling van dit verzoekschrift heeft de Commissie zich gericht op de mogelijke 
overtreding van zowel Richtlijn 99/31/EG als Richtlijn 85/337/EEG1, betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd 
door de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3. 

In het wettelijk kader voor omzetting van Richtlijn 99/31/EG naar het Griekse recht is 
inderdaad vastgelegd dat een exploitant van een vuilstortplaats eerst een milieuvergunning 
moet hebben ontvangen, voordat hij de vergunning voor de exploitatie van een vuilstortplaats 
kan aanvragen. Bij de beoordeling van de aanvraag voor de milieuvergunning worden de 
bepalingen uit het Griekse recht gevolgd die de omzetting vormen van Richtlijn 85/337/EEG.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de procedure voor de milieueffectbeoordeling van dit 
project werd ingeleid. Het bevoegde ministerie heeft een voorlopige milieueffectbeoordeling 
van het project aangenomen. Dit is echter een voorbereidende stap in het proces, die nog niet 
tot dwingende juridische gevolgen leidt. De opdrachtgever moet een milieueffectrapportage 
(laten) uitvoeren en die ter beschikking stellen van de betrokken burgers en 
overheidsinstanties. Pas daarna kan de bevoegde overheidsinstantie een definitieve beslissing 
nemen.

Zolang de milieueffectbeoordelingsprocedure en de vergunningsprocedure zich in de 
beginfase bevinden, kan er volgens de Commissie geen sprake zijn van overtreding van 
Richtlijn 85/337/EEG en, in het verlengde daarvan, van Richtlijn 99/31/EEG.

Conclusie

De Commissie constateert dat er op dit moment geen sprake is van overtreding van de 
communautaire milieuwetgeving. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De Commissie had het betreffende verzoekschrift al in 2008 onderzocht. Op dat moment was 
de milieueffectbeoordeling van het project al van start gegaan en had het bevoegde ministerie 
al een voorlopige milieueffectbeoordeling aangenomen. Dit is in het proces echter slechts een 
voorbereidende stap die nog niet tot dwingende juridische gevolgen leidt. Pas wanneer het 
bevoegde ministerie een milieueffectrapportage heeft aangenomen, zijn aan het project 
juridische gevolgen verbonden. 

Tot op heden hebben de diensten van de Commissie geen bericht ontvangen over de aanname 
van een dergelijke milieueffectrapportage door de Griekse autoriteiten en omdat de evaluatie-
en vergunningsprocedure zich in deze zin nog in een preliminair stadium bevindt, acht de 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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Commissie het nog steeds niet mogelijk om een inbreuk op het EU-milieurecht vast te stellen. 

De Commissie wil ook benadrukken dat op 10 september 2009, in de zaak C-286/081, het Hof 
Griekenland heeft veroordeeld voor het niet aannemen van een plan voor het beheer van 
gevaarlijke afvalstoffen dat aan de vereisten van de gemeenschapswetgeving voldoet en voor 
het niet opzetten van een geïntegreerd en toereikend net van verwijderingsinstallaties voor 
gevaarlijke afvalstoffen.

De Helleense Republiek heeft in haar verweerschrift de genoemde stortplaats opgenomen in 
een lijst met nog te bouwen stortplaatsen. Om het arrest van het Hof uit te voeren is de bouw 
van deze stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen voor Griekenland noodzakelijk. 

Het storten is een van de methodes voor het beheer van afvalstoffen en is onderworpen aan de 
bepalingen van Richtlijn 99/31/EG (vergunning, aanvaarding van afvalstoffen, controle en 
toezicht tijdens de exploitatiefase, sluiting, nazorg bij sluiting). De prioriteit die is gegeven 
aan andere methodes van afvalbeheer betekent geen schending van de wetgeving. De 
mogelijke schending van de richtlijnen voor afvalbeheer (2006/12/EG en 99/31/EG) zal in het 
bijzonder afhangen van de manier waarop de installatie zal functioneren, dat wil zeggen al 
dan niet conform de strikte bepalingen van de milieuwetgeving van de Europese Unie.

Daarnaast is voor de bouw van afvalstortplaatsen een milieueffectrapportage (MER) nodig 
conform de in Richtlijn 85/337/EEG gestelde eisen. De richtlijn geeft de Commissie echter 
niet de mogelijkheid om in te grijpen met betrekking tot de wenselijkheid en de plaats van 
uitvoering van het project of om de aard van de milieueffectrapportage en de goedgekeurde 
milieueisen te controleren (behalve als de lidstaat een duidelijke beoordelingsfout maakt). Dat 
alles valt onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten.

Uit de informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, blijkt dat de 
milieueffectbeoordelingsprocedure voor het genoemde project is gestart. Het bevoegde 
ministerie heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven aan een voorlopige 
milieueffectbeoordeling van het project. Deze goedkeuring is echter niet meer dan een 
voorbereidende stap in het proces, die nog niet tot dwingende juridische gevolgen leidt.  
Hierna moet immers nog een MER (milieueffectrapportage) worden uitgevoerd en ter 
raadpleging worden voorgelegd aan het publiek. Pas nadat deze fase is voltooid, is het aan de 
bevoegde autoriteit om een definitieve beslissing te nemen en de MER al dan niet goed te 
keuren. Dit lijkt nog niet te zijn gebeurd. 

Hieruit volgt dat vooralsnog geen enkele schending van de EU-wetgeving kan worden 
vastgesteld. 

De Commissie volgt de ontwikkeling van de zaak en is pas na aanvaarding van de 
milieueffectrapportage door de Griekse autoriteiten in staat te controleren of met het project in 
kwestie de milieuwetgeving van de EU wordt nageleefd.

                                               
1

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=el&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=nl&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%25
2Cfalse%252Cfalse&num=C-286%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=90155
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. II), ontvangen op 19 december 
2011

Tijdens de zitting van de Commissie verzoekschriften van 8 september 2011 heeft een lid de 
Commissie ervan op de hoogte gebracht dat de milieueisen van dit project zijn goedgekeurd 
bij gezamenlijk ministerieel besluit van 5 juli 2011. 

De diensten van de Commissie hebben daarover onmiddellijk navraag gedaan bij de Griekse 
autoriteiten, tijdens een vergadering in Athene op 14 september 2011. Uit onderzoek van het 
gezamenlijk ministerieel besluit van 5 juli 2011 (200969/05-07-2011) blijkt dat diezelfde 
Griekse autoriteiten bepaalde verdere verduidelijkingen moeten geven. Volgens artikel 9 van 
Richtlijn 99/31/EG (afvalbeheer) moet in de vergunning van de stortplaats namelijk "de 
stortplaatsklasse" vermeld staan. In het ministerieel besluit staat echter niet of de bewuste 
stortplaats bestemd zal zijn voor gevaarlijke, ongevaarlijke dan wel inerte afvalstoffen. 

De Commissie heeft dan ook besloten bij de Griekse autoriteiten na te vragen tot welke klasse 
de stortplaats behoort, en na te gaan of de procedure ter informatie en raadpleging van de 
lokale autoriteiten en het publiek wel is uitgevoerd en of de algemene voorschriften voor alle 
stortplaatsklassen zoals vermeld in bijlage I van Richtlijn 99/31/EG (en met name die over 
gasbeheersing) in acht zijn genomen. 

Conclusie

De Commissie gaat na: a) tot welke klasse de stortplaats behoort; b) of de lokale autoriteiten 
en alle belanghebbenden bij dit project ingelicht en geraadpleegd zijn; en c) of de nodige 
maatregelen zijn getroffen om de algemene voorschriften van bijlage I van Richtlijn 99/31/EG 
(en met name die over gasbeheersing) in acht te nemen. Het Parlement zal van het verdere 
verloop op de hoogte worden gehouden.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 30 mei 2012

Zoals zij in haar vorige mededeling te kennen gaf, heeft de Commissie een eerste maal 
contact opgenomen met de Griekse autoriteiten om verduidelijking te vragen over het bewuste 
project. In hun antwoord verwijzen die autoriteiten naar Richtlijn 99/31/EG en punt 2.3.3 van 
Beschikking 2003/33/EG van de Raad (tot vaststelling van criteria en procedures voor het 
aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van 
Richtlijn 1999/31/EG1), op grond waarvan asbesthoudend bouwmateriaal en ander geschikt 
asbestafval zonder tests op stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen mogen worden 
gestort in overeenstemming met artikel 6, onder c), punt iii), van Richtlijn 99/31/EG.  De 
Griekse autoriteiten zijn dan ook van oordeel dat het in het gezamenlijk ministerieel besluit 
van 5 juli 2011 vermelde afval naar de bewuste stortplaats mag worden afgevoerd.  De 
autoriteiten hebben de Commissie echter niet de nodige bewijzen geleverd dat de geplande 
stortplaats daadwerkelijk als "stortplaats voor ongevaarlijke afvalstoffen" in de zin van de 
EU-milieuwetgeving kan worden ingedeeld, daar zij haar alleen ter kennis hebben gebracht 
dat de categorie van de stortplaats zal worden vermeld in het vergunningsbesluit tot 
exploitatie van de stortplaats, dat volgens de Griekse wetgeving wordt uitgereikt nadat de 

                                               
1

PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27-49.
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bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd maar voordat de exploitatie begint. Dat besluit is echter 
nog niet afgegeven.  

Op basis hiervan heeft de Commissie niet de nodige gegevens om na te gaan of de bewuste 
stortplaats wel degelijk uitsluitend bestemd is voor ongevaarlijke afvalstoffen (in het 
ministerieel besluit staat dat de stortplaats "met name asbestafval" zal ontvangen, wat erop 
lijkt te wijzen dat eventueel ook andere, niet-geïdentificeerde afvalstoffen zouden kunnen 
worden aanvaard). De onzekerheid omtrent de aard van de andere afvalstoffen die aanvaard 
zouden kunnen worden, laat ook twijfel bestaan over de vraag of de procedure ter informatie 
en raadpleging van het publiek al dan niet conform was. 

De Commissie heeft al een tweede maal contact opgenomen met de Griekse autoriteiten, niet 
alleen om deze punten op te helderen, maar ook om rekening te houden met bepaalde 
elementen die de indieners in hun brief van 8 december 2011 ter kennis hebben gebracht (bv. 
aanhaling van een eventuele schending van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging1). 

Ten slotte heeft het antwoord van de Griekse autoriteiten opheldering verschaft over het derde 
punt, namelijk de voorgenomen maatregelen inzake gasbeheersing. De afvalstoffen die op de 
stortplaats zullen worden aanvaard, zullen namelijk geen gasontwikkeling met zich 
meebrengen. Bovendien zijn passende maatregelen getroffen om eventuele 
luchtverontreiniging door asbeststof te voorkomen. 

Conclusies

De Commissie heeft een tweede maal contact opgenomen met de Griekse autoriteiten om:

a) aanvullende verduidelijkingen te vragen over de categorie van de stortplaats en de aard van 
de afvalstoffen die ernaar afgevoerd zullen worden;

b) zich ervan te vergewissen of de procedure ter informatie en raadpleging van het publiek 
naar behoren is uitgevoerd; 

c) na te gaan of aan de verplichtingen van Richtlijn 2008/1/EG is voldaan. 

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. IV), ontvangen op 27 november 
2012

Zoals reeds aangekondigd in de vorige mededeling, heeft de Commissie contact opgenomen 
met de Griekse autoriteiten om verdere verduidelijkingen over het project in kwestie te 
verkrijgen. 

Uit het antwoord van de Griekse autoriteiten blijkt dat het project voor de aanleg van deze 
"stortplaats voor industriële afvalstoffen" ("Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων") 
waar voornamelijk afval met asbestcement zou worden gestort, wordt beschouwd als een 
plaats voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, zelfs indien overeenkomstig 

                                               
1

PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8-29.
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Richtlijn 99/31/EG en punt 2.3.3 van Beschikking 2003/33/EG van de Raad (tot vaststelling 
van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen 
overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG1) asbesthoudend 
bouwmateriaal en ander geschikt asbestafval zonder tests op stortplaatsen voor ongevaarlijke 
afvalstoffen mogen worden gestort.  

Uit de diverse, door de Griekse autoriteiten voorgelegde documenten blijkt echter dat de 
omvang van het project is uitgebreid. Volgens de milieueffectrapportage heeft het project 
immers betrekking op asbestcement (αμιαντοτσιμέντο) dat vooral afkomstig is uit de 
installaties van het elektriciteitsbedrijf DEI in de regio. Op basis hiervan is de procedure ter 
informatie en raadpleging van het publiek uitgevoerd overeenkomstig de verplichtingen van 
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten2. Uit 
het gezamenlijk ministerieel besluit van 5 juli 2011 waarmee de milieueisen van het project 
zijn goedgekeurd, blijkt echter dat het project vooral betrekking heeft op het storten van 
afvalstoffen van asbestcement uit de installaties van de DEI in de regio, alsmede uit andere 
overheidsgebouwen (zoals scholen, ziekenhuizen, enz.). Dit zou erop duiden dat andere, niet 
geïdentificeerde afvalstoffen eventueel op de stortplaats in kwestie kunnen worden gestort. 
Het lijkt er dus op dat het publiek is geïnformeerd en geraadpleegd op basis van een project 
dat vervolgens ingrijpend werd gewijzigd. 

De Commissie merkt tevens op dat de DEI (uitvoerder van het project), naar aanleiding van 
een beroep bij de Raad van State met het oog op de opschorting van de uitvoering van het 
gezamenlijk ministerieel besluit, op 4 april 2012 vrijwillig heeft besloten alle 
bouwwerkzaamheden voor een periode van 12 maanden op te schorten.

Ten aanzien van Richtlijn 2008/1/EG blijkt uit de antwoorden van de Griekse autoriteiten dat 
de verplichtingen uit hoofde van de richtlijn zijn nagekomen.

Conclusie

De Commissie zal het onderzoek van deze zaak voortzetten in het kader van een nieuwe 
inbreukprocedure om ervoor te zorgen dat Griekenland de uit Richtlijn 2011/92/EU 
voortvloeiende verplichtingen volledig nakomt.

8. Antwoord van de Commissie (REV V), ontvangen op 31 oktober 2014

Zoals zij in haar vorige mededeling te kennen gaf, heeft de Commissie een nieuw 
inbreukdossier (2012/2230) geopend omdat zij heeft vastgesteld dat Griekenland de 
verplichtingen in Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 
december 2011 betreffende  de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten3 niet heeft nageleefd. Op 22 februari 2013 heeft de Commissie de Griekse 
autoriteiten een aanmaningsbrief gestuurd waarin staat dat de geplande aanleg van de 
stortplaats in Megalopoli (in het stadium van het gezamenlijk ministerieel besluit van 5 juli 

                                               
1

PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27-49.
2

PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21.
3

PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21.
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2011 waarin de milieuvoorwaarden van het project zijn goedgekeurd) na de beëindiging van 
de openbare raadplegingsprocedure ingrijpend is gewijzigd.

De Commissie merkt tevens op dat de DEI (uitvoerder van het project), naar aanleiding van 
een beroep bij de Raad van State met het oog op de opschorting van de uitvoering van het 
gezamenlijk ministerieel besluit, op 4 april 2012 vrijwillig heeft besloten alle 
bouwwerkzaamheden voor een periode van 12 maanden op te schorten. De beslissing van de 
DEI is hernieuwd en blijft gelden zolang de Raad van State geen beslissing heeft genomen. 
Ook moet worden benadrukt dat een bijkomend beroep werd aangetekend met het oog op de 
nietigverklaring van het overhaaste ministerieel besluit.

Er moet eveneens aan worden herinnerd dat het project in kwestie is opgenomen in het 
actieplan dat door de Griekse regering in het kader van zaak 2003/2187 (betreffende het 
beheer van gevaarlijke afvalstoffen in Griekenland) is ingediend en zal bijdragen aan de 
naleving van het arrest in zaak C-286/08.

Conclusie

De Commissie wacht op het arrest van de Raad van State, vooraleer na te gaan welke de 
volgende stappen zijn in de inbreukprocedure.  


