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EUROPAPARLAMENTET 2009–2014

Utskottet för framställningar

31.10.2014

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk 
medborgare, för kommunstyrelsen i Megalopoli, om de grekiska 
myndigheternas bristande efterlevnad av EU:s kriterier och förfaranden för 
att ta emot avfall på deponier i samband med en planerad deponi i närheten 
av Megalopoli på Peloponnesos i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är borgmästare i staden Megalopoli på Peloponnesos i Grekland, klagar 
över de omständigheter under vilka det grekiska miljöministeriet i januari 2008 gav det 
grekiska elbolaget DEI tillstånd att uppföra en deponi för material som innehåller asbest. 
Föremålet för tillståndet, dvs. ”asbestavfall”, har sedermera ändrats till ”industriavfall och 
annat avfall”. Framställaren påpekar att detta strider mot bestämmelserna i rådets 
beslut 2003/33/EG om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i 
enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG. Här föreskrivs det å ena 
sidan att deponier som tar emot byggavfall som innehåller asbest och annat lämpligt 
asbestavfall endast får ta emot byggavfall som innehåller asbest och annat lämpligt 
asbestavfall, å andra sidan att avfallet inte får innehålla andra farliga ämnen än bunden asbest. 
Framställaren ber därför Europaparlamentet att ingripa och se till att de grekiska 
myndigheterna respekterar de miljörättigheter som befolkningen i och omkring Megalopoli 
har enligt EU-lagstiftningen. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
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lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Kommissionen har granskat denna framställning med utgångspunkt i om det möjligen har 
skett en överträdelse inte bara av direktiv 99/31/EG utan även av direktiv 85/337/EEG1 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrad genom 
direktiven 97/11/EG2 och 2003/35/EG3. 

I den lagstiftning som införlivar direktiv 99/31/EG i grekisk lag anges att huvudmannen, 
innan en ansökan om tillstånd för en deponi får lämnas in, ska erhålla ett beslut om 
godkännande av projektet utifrån miljömässiga grunder. Ett sådant godkännande beviljas i 
enlighet med bestämmelser som införlivas i grekisk lagstiftning genom direktiv 85/337/EEG.

Av tillgänglig information framgår att en miljökonsekvensbeskrivning av projektet har inletts. 
Behörigt ministerium har antagit en preliminär miljöbedömning av projektet. Antagande av en 
sådan utgör dock ett preliminärt steg som inte är juridiskt bindande. Uppdragsgivaren måste 
genomföra en miljökonsekvensbeskrivning som ska ställas till allmänhetens och berörda 
myndigheters förfogande. Sedan ska berörd myndighet fatta ett slutligt beslut.

Eftersom utvärderings- och tillståndsförfarandet befinner sig i ett preliminärt skede anser inte 
kommissionen att det är möjligt att fastställa att någon överträdelse har skett av 
direktiv 85/337/EEG och följaktligen inte heller av direktiv 99/31/EG.

Slutsats

Kommissionen konstaterar att det inte skett någon överträdelse av gemenskapens
miljölagstiftning i detta skede. 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 9 december 2010

Kommissionen undersökte nämnda framställning redan år 2008. Vid den tiden hade ett 
förfarande för bedömning av projektets inverkan på miljön inletts och behörigt ministerium 
hade redan gjort en preliminär miljöbedömning. Antagande av en sådan utgör dock endast ett 
preliminärt steg som inte är juridiskt bindande. Sådana effekter fås endast genom att behörigt 
ministerium antar en miljökonsekvensbeskrivning. 

Kommissionens avdelningar har i dagsläget fortfarande inte fått någon information om att de 
grekiska myndigheterna antagit en sådan miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom bedömnings-
och godkännandeförfarandet fortfarande befinner sig i ett preliminärt skede, anser 
kommissionen fortfarande att det är omöjligt att fastställa att någon överträdelse har skett av 
EU:s miljölagstiftning. 

Kommissionen vill också betona att domstolen den 10 september 2009, i mål C-286/084, 
kritiserade Grekland för att inte ha antagit någon plan för hantering av farligt avfall enligt 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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kraven i lagstiftningen inom unionen och för att inte ha upprättat något integrerat och lämpligt 
nätverk av anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

I sitt svaromål angav Grekland att nämnda deponi är en av de deponier som ska byggas. 
Grekland måste bygga deponier som kan ta emot farligt avfall för att landet ska rätta sig efter 
domstolens dom. 

En av avfallshanteringsmetoderna är deponering och den omfattas av bestämmelserna i 
direktiv 99/31/EG (tillstånd, mottagning av avfall, kontroll och övervakning under driftsfasen, 
avslutning och efterbehandling). Det faktum att andra avfallshanteringsmetoder prioriteras är 
inget skäl till att bryta mot lagstiftningen. En eventuell överträdelse av direktiven om 
avfallshantering (2006/12/EG och 99/31/EG) har framför allt att göra med hur anläggningen 
fungerar, dvs. om den är förenlig eller oförenlig med viktiga bestämmelser i unionens 
miljölagstiftning.

Samtidigt finns det ett krav på att uppförandet av deponier ska föregås av en 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med direktiv 85/337/EEG. Direktivet ger dock inte 
kommissionen någon möjlighet att ingripa beträffande projektets lämplighet eller lokalisering 
eller att kontrollera innehållet i miljöbedömningen och de godkända miljövillkoren (utom i de 
fall då en medlemsstat har gjort en uppenbart oriktig bedömning). Det är de nationella 
myndigheterna i medlemsstaterna som har detta ansvar.

Enligt de uppgifter som kommissionen har till sitt förfogande har ett förfarande för 
bedömning av projektets inverkan på miljön inletts. Behörig minister har redan godkänt en 
preliminär konsekvensbeskrivning. Detta godkännande utgör dock endast ett preliminärt steg i 
processen och är inte juridiskt bindande. I själva verket bör en miljökonsekvensbeskrivning 
därefter genomföras som sedan ska bli föremål för offentligt samråd. När denna fas slutförts 
ska den behöriga myndigheten fatta ett slutgiltigt beslut och godkänna eller förkasta 
miljökonsekvensbeskrivningen. Detta verkar fortfarande inte ha skett. 

Härav följer således att det inte går att fastställa någon kränkning av EU:s lagstiftning i 
dagsläget. 

Kommissionen följer utvecklingen i ärendet och inväntar de grekiska myndigheternas 
antagande av miljöbedömningen innan den kontrollerar projektets förenlighet med EU:s 
miljölagstiftning.

5. Kommissionens andra kompletterande svar, mottaget den 19 december 2011

Vid framställningsutskottets sammanträde den 8 september 2011 informerade en av 
kommittémedlemmarna kommissionen om att miljövillkoren för projektet hade antagits 
genom ett gemensamt ministerbeslut av den 5 juli 2011. 

Kommissionens avdelningar tog omedelbart upp frågan med de grekiska myndigheterna vid 
ett sammanträde som hölls i Aten den 14 september 2011. En analys av det gemensamma 
ministerbeslutet av den 5 juli 2011 (200969/05-07-2011) visar att de grekiska myndigheterna 
bör göra ytterligare förtydliganden. Enligt artikel 9 i direktiv 99/31/EG (om avfallshantering) 
bör tillståndet innehålla uppgift om ”vilken deponiklass tillståndet avser”. I ministerbeslutet 
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anges det dock inte om deponin i fråga ska vara avsedd för farligt, icke-farligt eller inert 
avfall. 

Kommissionen har därför beslutat att höra sig för hos de grekiska myndigheterna för att 
kontrollera vilken deponiklass tillståndet avser, men även för att förvissa sig om att 
informationsförfarandet och samrådet med lokala myndigheter och allmänheten har 
genomförts på vederbörligt sätt och att de allmänna kraven för samtliga deponiklasser, enligt 
bilaga I till direktiv 99/31/EG (och särskilt kraven för gashantering), verkligen respekteras. 

Slutsats

Kommissionen ska kontrollera a) vilken deponiklass tillståndet avser, b) om de lokala 
myndigheterna, och den allmänhet som berörs av projektet, har informerats och rådfrågats på 
vederbörligt sätt och c) om nödvändiga åtgärder för att de allmänna krav som anges i bilaga I 
till direktiv 99/31/EG (och särskilt de som avser gashantering) verkligen respekteras. 
Parlamentet kommer att underrättas om utvecklingen i ärendet.

6. Kommissionens tredje kompletterande svar, mottaget den 30 maj 2012

Liksom angetts i föregående meddelande har kommissionen tagit en första kontakt med de 
grekiska myndigheterna för att få förtydliganden om projektet i fråga. På grundval av 
direktiv 99/31/EG, och punkt 2.3.3 i rådets beslut 2003/33/EG (om kriterier och förfaranden 
för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, 
direktiv 1999/31/EG1) framgår det av svaret från nämnda myndigheter att byggmaterial som 
innehåller asbest och annat lämpligt asbestavfall kan tas emot utan föregående prövning vid 
deponier för icke-farligt avfall, i enlighet med artikel 6 c iii i direktiv 99/31/EG. De grekiska 
myndigheterna anser därför att sådant avfall som anges i det gemensamma ministerbeslutet av 
den 5 juli 2011 får transporteras till deponin i fråga. Myndigheterna har dock inte gett 
kommissionen nödvändiga bevis för att man ska kunna fastställa att den planerade deponin 
faktiskt kan klassificeras som ”deponeringsanläggning för icke-farligt avfall” enligt EU:s 
miljölagstiftning. De har bara informerat kommissionen om att deponiklassen kommer att 
anges i deponins driftstillstånd, som enligt grekisk lagstiftning ska utfärdas efter att 
byggarbetena avslutats men innan deponin tas i drift. Något sådant beslut har dock fortfarande 
inte fattats.

Kommissionen har därför inte nödvändiga fakta för att förvissa sig om att deponin faktiskt 
endast är avsedd för icke-farligt avfall (i ministerbeslutet bekräftas det att deponin främst 
kommer att ta emot asbestavfall, vilket tyder på att annat, ospecificerat avfall eventuellt skulle 
kunna tas emot). Osäkerheten kring vilket annat avfall som skulle kunna tas emot gör också 
att man kan tvivla på om huruvida informationsförfarandet och det offentliga samrådet 
genomförts på vederbörligt sätt. 

Kommissionen har redan kontaktat de grekiska myndigheterna en andra gång för att få ett 
förtydligande på dessa punkter, men även för att beakta vissa aspekter som framställarna 
framfört i skrivelsen av den 8 december 2011 (t.ex. åberopandet av en eventuell överträdelse 

                                               
1

EGT L 11, 16.1.2003, s. 27-49.
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av direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar1). 

Avslutningsvis har de grekiska myndigheternas svar inneburit att man har fått förtydliganden 
om en tredje punkt avseende de åtgärder som planeras när det gäller gashanteringen. Deponin 
kommer i själva verket inte att ta emot något avfall som möjliggör gasutvinning. Man planerar 
dock att vidta lämpliga åtgärder för att undvika eventuella luftföroreningar av sprutad asbest. 

Slutsatser

Kommissionen har kontaktat de grekiska myndigheterna en andra gång för att

a) få ytterligare förtydliganden om deponiklass och den typ av avfall som kommer att 
transporteras till deponin,

b) förvissa sig om att informationsförfarandet och det offentliga samrådet har genomförts på 
vederbörligt sätt och 

c) kontrollera att skyldigheterna i direktiv 2008/1/EG har fullgjorts. 

7. Kommissionens fjärde kompletterande svar, mottaget den 27 november 2012

Liksom tidigare angetts har kommissionen tagit kontakt med de grekiska myndigheterna för 
att få förtydliganden om projektet i fråga. 

Det framgår av de grekiska myndigheternas svar att byggprojektet avseende denna deponi för 
industriavfall (”Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων”), som främst kommer att ta 
emot avfall som innehåller asbestcement, betraktas som en anläggning för bortskaffande av 
farligt avfall. På grundval av direktiv 99/31/EG och punkt 2.3.3 i rådets beslut 2003/33/EG 
(om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med 
artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG2) kan dock byggmaterial som innehåller 
asbest och annat lämpligt asbestavfall tas emot utan föregående prövning vid deponier för 
icke-farligt avfall. 

Det följer dock av de olika handlingar som de grekiska myndigheterna inlämnat att projektets 
omfattning har utökats. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen handlar projektet i själva verket 
om deponering av asbestcement (αμιαντοτσιμέντο) som främst kommer från elbolaget DEH:s 
anläggningar i området. Utifrån denna grund har det genomförts ett informationsförfarande 
och ett offentligt samråd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU 
av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt3. I det gemensamma ministerbeslutet av den 5 juli 2011, där miljövillkoren för 
projektet godkänns, bekräftas det emellertid att projektet framför allt ska avse deponering av 
avfall som innehåller asbestcement från DEH:s anläggningar i området liksom andra 
offentliga byggnader (t.ex. skolor, sjukhus osv.). Detta tyder på att annat, ospecificerat avfall 
eventuellt skulle kunna tas emot vid deponin. Det verkar dock som att allmänheten har 

                                               
1

EUT L 24, 29.1.2008, s. 8–29.
2

EGT L 11, 16.1.2003, s. 27-49.
3

EUT L 26, 28.1.2012, s. 1–21.
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informerats och rådfrågats om ett projekt som senare har ändrats väsentligt. 

Kommissionen konstaterar även att DEH (projektinnehavaren) den 4 april 2012 frivilligt 
beslutade om ett 12 månader långt byggstopp, efter att ha överklagat till det grekiska 
statsrådet för att det gemensamma ministerbeslutet inte skulle verkställas.

När det gäller direktiv 2008/1/EG framgår det avslutningsvis av de grekiska myndigheternas 
svar att skyldigheterna i direktivet har fullgjorts.

Slutsats

Kommissionen kommer att fortsätta granska ärendet inom ramen för ett nytt 
överträdelseförfarande för att förvissa sig om att Grekland fullgör skyldigheterna i 
direktiv 2011/92/EU fullt ut.

8. Kommissionens femte kompletterande svar, mottaget den 31 oktober 2014

Liksom tidigare angetts har kommissionen inlett ett nytt överträdelseförfarande (2012/2230) 
eftersom Grekland inte anses fullgöra skyldigheterna i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt1. Den 22 februari 2013 sände kommissionen en formell 
underrättelse till Grekland, eftersom man ansåg att projektet med uppförandet av deponin i 
Megalopoli (vid tidpunkten för det gemensamma ministerbeslutet av den 5 juli 2011 då
miljövillkoren för projektet godkändes) hade ändrats väsentligt efter att det offentliga 
samrådet hade slutförts.

Kommissionen konstaterar även att DEH (projektinnehavaren) den 4 april 2012 frivilligt 
beslutade om ett 12 månader långt byggstopp, efter att ha överklagat till det grekiska 
statsrådet för att det gemensamma ministerbeslutet inte skulle verkställas. DEH har förlängt 
byggstoppet, som kommer att gälla fram till att statsrådet har fattat sitt beslut. Vidare bör det 
betonas att det även har ingetts ett annat överklagande för att stoppa det planerade 
ministerbeslutet.

Avslutningsvis bör det påminnas om att projektet ingår i den handlingsplan som Grekland 
inlämnat inom ramen för mål 2003/2187 (om hanteringen av farligt avfall i Grekland) och 
borde leda till ett verkställande av beslut nr C-286/08.

Slutsats

Kommissionen kommer att invänta statsrådets beslut innan den beslutar vilka ytterligare 
åtgärder som ska vidtas inom ramen för överträdelseförfarandet. 

                                               
1 EUT L 26, 28.1.2012, s. 1–21.


