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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0573/2011 af Konstantinos Papadigenopoulos, græsk statsborger, og 
2 220 medunderskrivere, om alvorlige fejl og undladelser i 
miljøkonsekvensvurderingen for et deponeringsanlæg ved Mavro Vouno 
Grammatikou og den hermed forbundne overtrædelse af EU's miljølovgivning

1. Sammendrag

Andrageren henviser til placeringen af et deponeringsanlæg i nærheden af Mavro Vouno 
Grammatikou på det østlige Attika og hævder, at der er alvorlige fejl og undladelser i den 
relevante miljøkonsekvensvurdering. Projektet har fået bevilget støtte fra 
Samhørighedsfonden (beslutning C(2004)5509), men gennemførelsen er blevet forsinket, 
fordi lokale beboere har indsendt en klage til Grækenlands højesteret. Andrageren hævder, at 
der i denne sag sker overtrædelse af en række EU-retsakter, herunder Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og 
forringelse, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet og Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, og han beder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind for at standse 
det pågældende projekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Andrageren klager over den projekterede placering af et deponeringsanlæg nær Mavro Vouno 
i kommunen Grammatikou i det østlige Attika. Andrageren hævder, at dette projekt er i strid 
med EU’s miljølovgivning (herunder direktiv 99/31/EF1 om deponering af affald, direktiv 
2008/98/EF2 om affald og direktiv 85/337/EF3 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet). Han hævder desuden, at miljøkonsekvensanalysen for det 
projekterede anlægssted indeholder en række alvorlige fejl fra de græske myndigheders side.

a. Hidtil trufne foranstaltninger fra Kommissionens side vedrørende den projekterede 
placering af et deponeringsanlæg i Grammatikou

Indledningsvis vil Kommissionen gerne understrege, at den i løbet af de sidste få år har 
modtaget adskillige klager og meddelelser om den projekterede placering af et 
deponeringsanlæg i Grammatikou, som er blevet indsendt både af andrageren og af andre 
berørte parter, hvis navne fremgår af den dokumentation, der er indsendt til støtte for 
andragendet, og som repræsenteres af andrageren. Andrageren selv har også sendt en klage til 
Kommissionen den 8. april 2011. Den 9. september 2011 informerede Kommissionen ham 
om, at der (af årsager, som anføres nedenfor) ikke kunne påvises nogen overtrædelse af EU-
lovgivningen. Eftersom der ikke blev modtaget noget svar fra andrageren, blev sagen henlagt. 

Kommissionen havde allerede iværksat to overtrædelsesundersøgelser i forbindelse med 
denne sag som svar på to klager, hvoraf den første blev modtaget i 2004 og den anden i 2008, 
med henblik på at fastslå, om Grækenland opfyldte sine forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen. Kommissionen konkluderede, at der ikke var sket nogen overtrædelse af EU’s 
miljølovgivning (f.eks. direktiv 85/337/EF vedrørende vurderingen af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, direktiv 99/31/EFom deponering af affald og 
direktiv 75/442/EF som ændret ved direktiv 91/156/EF om affald4) og besluttede derfor hhv. 
den 16. marts 2005 og den 5. juni 2008 at henlægge klagerne. 

Det bør ligeledes understreges, at Den Europæiske Ombudsmand den 30. marts 2011 efter at 
have modtaget en klage besluttede at åbne et dossier (432/2011/ANA), som senere blev 
afsluttet den 1. august 2011. Ombudsmanden informerede i sin beslutning om at henlægge 
sagen5 andrageren om, at han agtede at sende en kopi af klagesagen til Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender. Kopien af sagen skulle omfatte Ombudsmandens interne 
sammendrag af klagen og Kommissionens indlæg. Kommissionen ønsker derfor ikke at give 
en detaljeret oversigt over sit svar til Den Europæiske Ombudsmand. 

b. Ingen overtrædelse af EU’s miljølovgivning

Deponering er en af metoderne til affaldshåndtering og er underkastet bestemmelserne i 
direktiv 99/31/EF (godkendelse, affaldsmodtagelse, kontrol og overvågning i driftsfasen, 
nedlukning, efterbehandling efter nedlukning). Selv om EU’s miljølovgivning prioriterer 
andre metoder højere, forbyder den på ingen måde medlemsstaterne at vælge deponering. 
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
4 EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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Samtidig skal opførelsen af deponeringsanlæggene underkastes en miljøvurdering i henhold 
til direktiv 85/337/EØF. Direktivet giver imidlertid ikke mulighed for, at Kommissionen kan 
gribe ind, for så vidt angår projektets hensigtsmæssighed eller placering, eller kontrollere 
indholdet af miljøkonsekvensanalysen og de godkendte miljømæssige bestemmelser 
(undtagen i sager, hvor medlemsstaten foretager et åbenbart urigtigt skøn1). Alt dette falder 
ind under medlemsstaternes myndigheders ansvarsområde.

Det skal bemærkes, at de nationale myndigheder i henhold til direktiv 2008/98/EF træffer 
afgørelse om, på hvilket niveau planlægningen af affaldshåndteringen finder sted (nationalt, 
departementalt, regionalt), og de nationale myndigheder har også betydelige skønsmæssige 
beføjelser til at træffe afgørelse om metoder for affaldshåndtering og placering af anlæg. 
Disse elementer kan ikke kontrolleres af Kommissionen. For så vidt angår Attika-området 
blev det regionale affaldsforvaltningsprogram afsluttet med vedtagelsen af lov 3164/2003, 
hvormed de udvalgte placeringer af deponeringsanlæg, herunder Grammatikou, blev vedtaget.

Der blev gennemført en miljøkonsekvensanalyse vedrørende placeringen af det projekterede 
deponeringsanlæg i overensstemmelse med direktiv 85/337/EØF, og de i direktivet fastsatte 
procedurer blev fulgt. Efter at miljøkonsekvensanalysen var blevet afsluttet, blev den fælles 
ministerielle afgørelse 136945 af 5. december 2003 med godkendelse af de miljømæssige 
forhold vedtaget. Det bemærkes, at offentligheden blev informeret og fik lejlighed til at gøre 
sine synspunkter gældende inden den endelige vedtagelse af projektet. Desuden informerede 
myndighederne efter projektets vedtagelse offentligheden herom og stillede alle relevante 
enkeltheder til rådighed. Andrageren (eller enhver anden interesseret) fik derfor mulighed for 
at blive inddraget og gøre sine synspunkter gældende. 

Det bør bemærkes, at der allerede er blevet iværksat retsmidler to gange i forbindelse med 
placeringen af det projekterede deponeringsanlæg i Grammatikou. Den første klage blev 
indgivet til det græske statsråd (af Grammatikou kommune, som gjorde indsigelse mod den 
afgørelse, der godkendte de miljømæssige forhold i forbindelse med projektet), blev afvist 
den 18. april 2007. Statsrådet mente, at den miljøkonsekvensanalyse, som de græske 
myndigheder havde foretaget, opfyldte de kvalitative krav, der findes i både den nationale og i 
EU’s lovgivning, og som giver mulighed for at forhindre eller behandle alle funktionsfejl på 
deponeringsanlæg, og at der ikke kunne konstateres nogen krænkelse af hverken den nationale 
eller EU’s lovgivning. Den projekterede opførelse af et deponeringsanlæg ved Mavro Vouno i 
Grammatikou blev derefter behandlet på et plenarmøde i det græske statsråd. Den græske 
dommer, en almenretlig dommer, som tillige er ansvarlig for gennemførelsen af EU-retten, 
afviste klagen over den afgørelse, der godkendte de miljømæssige forhold.

Den anden klage, som blev indgivet af Grammatikou kommune til EU-Domstolen (sag T-
13/08) med påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2004) 5509 af 21. 
december 2004 om ydelse af økonomisk støtte fra Samhørighedsfonden til gennemførelse af 
projektet "etablering af et deponeringsanlæg i det integrerede affaldshåndteringsanlæg 
"Mavro Vouno Grammatikou" i det nordøstlige Attika”, Grækenland. Domstolen afviste 
sagen. 

Der bør her gøres opmærksom på, at i henhold til beslutning K(2004) 5509, hvormed 

                                               
1 Eksistensen af undersøgelser med andre konklusioner end de i miljøkonsekvensanalysen anførte vedrørende de 
eventuelle miljømæssige virkninger af et projekt udgør ikke nogen åbenbart urigtigt skøn.
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Kommissionen havde accepteret at samfinansiere projektet til etablering af et 
deponeringsanlæg i Grammatikou, er samfinansieringen af projektet betinget at, at visse 
bestemmelser i denne beslutning overholdes. 

I henhold til bestemmelserne i beslutningen om samfinansiering til dette projekt fik 
Kommissionen de nødvendige oplysninger til at sætte den i stand til at afsløre enhver 
overtrædelse af miljølovgivningen og evt. træffe passende modforanstaltninger. Der blev 
imidlertid ikke påvist nogen overtrædelse, og ovenstående beslutning kunne derfor vedtages. 
Domstolen bekræftede denne beslutning og afviste sagen om annullation af Kommissionens 
beslutning. Desuden skal Kommissionen, før den foretager den endelig betaling til dette 
projekt, kontrollere, om tilladelsen blev givet, før deponeringsanlægget blev taget i brug, jf. 
artikel 9 i direktiv 99/31/EF. I tilladelsen, som udstedes efter inspektion af stedet for 
anlæggets placering, skal det bekræftes, at anlæggets drift er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, hvilket også indebærer, at der er truffet alle nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte luft og vand.

For så vidt angår andragerens henvisning til direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af 
grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer1 (samt det nye direktiv om 
beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse2), der efter andragerens opfattelse 
er blevet krænket på grund af forurening af det marine økosystem forårsaget af 
udgravningsarbejder, ønsker Kommissionen først og fremmest at påpege, at direktivet kun 
finder anvendelse på grundvand og ikke på havmiljøet. Ikke desto mindre ønsker 
Kommissionen at understrege, at selv om det retsgrundlag, der henvises til, ikke er korrekt, 
indeholder de miljøbestemmelser, der er blevet godkendt med den fælles ministerielle 
afgørelse og ”bekræftet” ved lovmæssig afgørelse (fra statsrådet), de nødvendige garantier til 
at forhindre og /eller afhjælpe enhver mulig form for skadelig miljøvirkning. Kommissionen 
vil her gerne gentage, at der kun kan fastslås en overtrædelse af EU-lovgivningen om affald 
og vandkvalitet, hvis det under deponeringsanlæggets drift (som endnu ikke er påbegyndt) 
skulle blive opdaget, at det rent faktisk ikke opfylder EU’s miljølovgivning.

For så vidt angår den påståede forurening af havmiljøet, som andrageren fastholder er blevet 
forårsaget af arbejde på stedet for deponeringsanlægget, har inspektører fra det græske 
miljøministerium på grundlag af modtagne klager forsøgt at få en afklaring hos de regionale 
myndigheder på Attika. Myndighederne afviser alle påstandene, navnlig en 
årsagssammenhæng mellem forurening af det marine økosystem og arbejde på 
deponeringsanlægsstedet, og tilskriver den andre mulige faktorer, f.eks. ødelæggelse af 
vegetationen som følge af skovbrandene i 2009. De påpeger, at der gennemføres inspektion på 
stedet praktisk taget hver dag, og at der hidtil ikke er blevet konstateret nogen afvigelse fra de 
godkendte undersøgelser.

For så vidt angår andragerens forskellige andre generelle oplysninger om de risici, der skulle 
være forbundet med projektets opførelse og drift (f.eks. forurening af vandkilder), afhænger 
den potentielle overtrædelse af direktiverne om affaldshåndtering eller beskyttelse af 
vandmiljøet navnlig af den måde, hvorpå anlægget drives, dvs. i overensstemmelse eller ej 
med de relevante bestemmelser i EU’s miljølovgivning.

                                               
1 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43-48.
2 EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31.
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Konklusion

Den projekterede opførelse af et deponeringsanlæg i Grammatikou, ved Mavro Vouno, er 
allerede blevet undersøgt at Kommissionen tre gange: i forbindelse med sagerne i 2004 og 
2008 og før vedtagelse af beslutning K(2004) 5509 vedrørende samfinansiering til projektet. 
Der blev ikke konstateret nogen overtrædelse af EU-lovgivningen. Desuden er der allerede 
blevet truffet to afgørelser af EU-dommere om det projekterede deponeringsanlæg. Det 
græske statsråd og EU-Retten har begge afvist klager indgivet af Grammatikou kommune og 
har bekræftet godkendelsen af det projekterede deponeringsanlæg og Kommissionens 
beslutning om samfinansieringen heraf. Der vil ikke kunne konstateres nogen overtrædelse af 
EU’s miljølovgivning, før deponeringsanlægget tages i drift, hvis det ikke skulle opfylde 
bestemmelserne i EU’s miljølovgivning eller i den tilladelse, der er givet.

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

Kommissionen vil gerne bekræfte sin tidligere meddelelse og endnu en gang understrege, at 
der ikke er sket nogen overtrædelse af EU’s miljølovgivning. Der er allerede blevet truffet tre 
domstolsafgørelser på EU-plan om det omhandlede projekt. Det græske statsråd (i 2007 og 
senest den 13. januar 2012) og EU-Retten har begge afvist klager indgivet af Grammatikou 
kommune. Førstnævnte fastslog, at godkendelsesproceduren for projektet var gyldig, mens 
sidstnævnte afviste påstanden om annullation af Kommissionens beslutning vedrørende 
samfinansiering til projektet. 

I miljøinspektørernes rapport af 18. januar 2012 henvises der imidlertid til nogle mangler eller 
udeladelser i miljøkonsekvensanalysen i forbindelse med gennemførelsen af projektet (f.eks. 
er der ikke blevet foretaget en tilstrækkelig evaluering af et vandløb i omegnen af projektet, 
og der er ikke foretaget nogen grundig undersøgelse af den seismiske aktivitet i regionen …).

På den baggrund blev der igen anlagt sag ved retten i Athen. Den 28. februar 2012 besluttede 
retten at suspendere arbejderne indtil domsforhandlingen den 16. marts 2012. Den 16. marts 
2012 blev afgørelsen om suspension forlænget til den 21. maj 2012. 

Der er imidlertid ingen af disse forhold, der giver Kommissionen grundlag for at ændre sin 
oprindelige holdning. 

Kommissionen skal minde om, at det i medfør af direktiv 2011/92/EU1 er medlemsstaterne, 
der skal kontrollere indholdet af miljøkonsekvensanalyserne. Desuden indeholder direktivet 
ingen regler om et kontrolsystem for de godkendte foranstaltninger. I det foreliggende tilfælde 
foretog miljøinspektørerne en sådan kontrol for at sikre sig, at gennemførelsen af projektet er i 
overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Eftersom der blev påvist mangler eller 
udeladelser i forhold til de oplysninger, der var tilgængelige og var blevet vurderet i 
forbindelse med tilladelsen, er det de kompetente græske myndigheder, der skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at råde bod herpå (f.eks. revidere tilladelsen). 

Der skal også erindres om, at de nationale domstole, som det er blevet fastslået af EU-
Domstolen adskillige gange (f.eks. dom af 19.1.2010 i sag C-555/07, præmis 48), også skal 
fortolke nationale retsforskrifter i lyset af EU-retten og anvende denne: 

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012.
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"Heraf følger, at den nationale domstol ved anvendelsen af nationale retsforskrifter er 
forpligtet til, i videst muligt omfang, at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål 
med henblik på at opnå det med direktivet tilsigtede resultat og således handle i 
overensstemmelse med artikel 288, stk. 3, TEUF (jf. i denne retning von Colson og Kamann-
dommen, præmis 26, Marleasing-dommen, præmis 8, Faccini Dori-dommen, præmis 26, samt 
dommen i sagen Pfeiffer m.fl., præmis 113). Kravet om ensartet fortolkning af national ret er 
uadskilleligt forbundet med traktatens system, idet traktaten giver den nationale ret mulighed 
for inden for rammerne af sin kompetence at sikre sig EU-rettens fulde virkning, når den 
afgør den tvist, der er indbragt for den (jf. i denne retning dommen i sagen Pfeiffer m.fl., 
præmis 114)" (præmis 48 i ovennævnte dom).

Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at Europa-Parlamentet har samme principielle 
holdning, jf. Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om resultatet af arbejdet i 
Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139(INI)), hvori det i punkt K hedder:

"K. der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at 
sagsbehandlingen ved de nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-
lovgivningen i national ret - hvilket Den Europæiske Ombudsmand anerkendte 
i sin beslutning af december 2009 som afslutning på klage 822/2009/BU mod 
Kommissionen - og at Udvalget for Andragender ikke kan behandle sager, der 
sorterer under nationale domstole, eller drage udfaldet heraf i tvivl".

Det projekterede deponeringsanlæg i Grammatikou har allerede været genstand for to 
domstolsafgørelser fra det græske statsråd og en tredje fra EU-Retten (alle tre til fordel for en 
fortsættelse af projektet), og der verserer en ny sag ved retten i Athen.

Kommissionen vil også gerne henlede opmærksomheden på dokumentet "Waste management 
in Europe: main problems and best practices" (PE 453.194) fra Generaldirektoratet for Interne 
Politikker, som blev udarbejdet den 15. september 2011 efter anmodning fra Udvalget for 
Andragender, og som i relation til deponeringsanlægget i Grammatikou konkluderer følgende:

"Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible.

(…)

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
could have been done for a better involvement and reassurance of the local population".

Endelig vil Kommissionen gerne understrege, at det forhold, at en gruppe af personer eller en 
samfundsgruppe er modstander af et projekt, uanset hvor stærk modstanden er, ikke i sig selv 
gør projektet ulovligt eller giver grundlag for ikke at rette sig efter de domstolsafgørelser, der 
allerede er truffet. 
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Konklusion 

Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret nogen overtrædelse af EU’s miljølovgivning. 
Dette er blevet bekræftet tre gange af det græske statsråd og af EU-Retten. De græske 
myndigheder skal derimod træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de mangler 
og udeladelser, der blev påvist af miljøinspektørerne den 18. januar 2012. Det vil også i 
forbindelse med den verserende retssag ved retten i Athen blive kontrolleret, at der bliver 
truffet sådanne foranstaltninger. 

Der ville kun kunne konstateres en overtrædelse af EU-lovgivningen, hvis projektet skulle 
blive påbegyndt i strid med forpligtelserne i henhold til den omtalte miljølovgivning.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 28. juni 2013

På mødet den 25. april 2013 underrettede Kommissionen Udvalget for Andragender om, at 
byen Marathona havde rejst et annullationssøgsmål vedrørende projektet ved det græske 
statsråd. 

Det græske statsråd afviste klagen den 21. maj 2013. Det er således tredje gang (efter 
afgørelserne fra 2007 og 2012), at den øverste forvaltningsdomstol har truffet afgørelse til 
fordel for en fortsættelse af projektet.

Konklusion

Den seneste afgørelse fra det græske statsråd bekræfter endnu en gang ikke alene 
Kommissionens holdning, der går ud på, at der ikke foreligger nogen overtrædelse af EU's 
miljølovgivning, men også Europa-Parlamentets holdning som udtrykt i dokumentet fra 
Generaldirektoratet for Interne Politikker "Waste-management in Europe: main problems and 
best practices" (PE 453.194), der er citeret i den foregående meddelelse.


