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(Griekse nationaliteit), gesteund door 2 220 medeondertekenaars, over ernstige 
fouten en tekortkomingen in de milieueffectbeoordeling voor de voorgestelde 
afvalstortplaats in Mavro Vouno Grammatikou, en de bijbehorende inbreuk op de 
Europese milieuwetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de locatie van een stortplaats bij Mavro Vouno Grammatikou in Oost-
Attika en stelt dat de relevante milieueffectbeoordeling ernstige fouten en tekortkomingen 
bevat. Het project heeft steun gekregen vanuit het Cohesiefonds (Beschikking C(2004)5509), 
maar de tenuitvoerlegging is vertraagd door de indiening van een klacht door plaatselijke 
bewoners bij het Griekse hooggerechtshof. Indiener stelt dat in deze zaak verschillende 
wetgevingshandelingen van de EU worden geschonden, waaronder Richtlijn 2008/1/EG van 
het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid, Richtlijn 2006/118/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging en achteruitgang van de toestand, Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Hij
roept het Europees Parlement derhalve op om tussenbeide te komen om het desbetreffende 
project stop te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Indiener is gekant tegen de voorgestelde afvalstortplaats in Oost-Attika, en in het bijzonder 
tegen de locatie ervan bij Mavro Vouno, in de gemeente Grammatiko in de regio Oost-Attika. 
Indiener stelt dat het genoemde project de EU-milieuwetgeving overtreedt (met name de 
richtlijnen 99/31/EG1 betreffende het storten van afvalstoffen, 2008/98/EG2 betreffende 
afvalstoffen en 85/337/EEG3 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten). Bovendien bevat de milieueffectbeoordeling van dit project volgens 
de indiener aperte beoordelingsfouten van de Griekse autoriteiten.

a. Overzicht van de door de Commissie genomen maatregelen met betrekking tot de 
voorgenomen afvalstortplaats te Grammatiko

De Commissie merkt om te beginnen op dat zij in de afgelopen jaren zeer veel klachten en 
andere correspondentie heeft ontvangen over de voorgenomen afvalstortplaats te 
Grammatiko. De genoemde klachten zijn zowel door de indiener als door andere indieners 
verzonden. De namen van deze andere indieners zijn opgenomen in de bij het verzoekschrift 
ingediende documentatie en zij worden door de indiener vertegenwoordigd. Indiener heeft 
eveneens een klacht bij de Commissie ingediend op 8 april 2011. De Commissie heeft de 
indiener op 9 september 2011 schriftelijk meegedeeld dat er geen overtreding van EU-
milieuwetgeving heeft plaatsgevonden. In onderstaande paragrafen wordt dit standpunt 
toegelicht. Aangezien een antwoord van de indiener is uitgebleven, is het dossier gesloten. 

Daarnaast moet worden vermeld dat de Commissie in het verleden twee inbreukprocedures 
heeft ingeleid met betrekking tot dit onderwerp, op basis van twee klachten: tijdens een eerste 
inbreukprocedure in 2004 en een tweede in 2008 heeft de Commissie onderzocht of 
Griekenland zich aan de verplichtingen op grond van de EU-wetgeving hield. De Commissie 
heeft destijds geconstateerd dat er geen sprake was van een inbreuk op de EU-
milieuwetgeving (met name Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, 99/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 
en 75/442/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG, betreffende afvalstoffen4) en heeft 
zodoende besloten de dossiers te sluiten bij beschikkingen van 16 maart 2005 en 5 juni 2008. 

Ook moet worden vermeld dat de Europese Ombudsman op 30 maart 2011 een dossier heeft 
geopend (432/2011/ANA) na ontvangst van een klacht. Dat dossier is op 1 augustus 2011 
gesloten. In zijn beslissing tot sluiting van het dossier5 heeft de Ombudsman indiener 
geïnformeerd dat "ik van plan ben een exemplaar van het klachtendossier naar de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement te sturen. Het exemplaar van het dossier zal de 
eigen samenvatting van de klacht van de Ombudsman omvatten, alsook de indieningen van de 
Commissie". De Commissie zal dus niet uitgebreid ingaan op alle elementen van het antwoord 
dat aan de Europese Ombudsman is verzonden. 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
2 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
4 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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b. Geen inbreuk op EU-milieuwetgeving

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). Vermeld moet worden dat, 
hoewel de EU-milieuwetgeving de voorkeur geeft aan andere methoden, het de lidstaten zeker 
niet verboden is om te kiezen voor storten. Tegelijkertijd dient er overeenkomstig 
Richtlijn 85/337/EEG een milieucontrole plaats te vinden op de bouw van stortplaatsen. De 
Commissie kan echter volgens deze richtlijn niet interveniëren voor wat betreft de 
geschiktheid of de locatie van het project, noch kan zij de inhoud van de goedgekeurde 
effectbeoordeling en milieuvoorschriften controleren (met uitzondering van die gevallen 
waarin de lidstaat bij de beoordeling een duidelijke fout heeft gemaakt1). Dat alles valt onder 
de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten.  

Er moet worden opgemerkt dat een (nationaal, departementaal of regionaal) besluit inzake de 
planning van afvalbeheer krachtens Richtlijn 2008/98/EG, genomen dient te worden door de 
nationale overheden. Deze beschikken ook over de discretionaire bevoegdheid met betrekking 
tot de keuze van de methoden en de locaties voor de verwijdering. Dit alles kan niet door de 
Commissie worden gecontroleerd. Voor de regio Attika is de regionale planning van 
afvalbeheer geregeld door middel van wet 3164/2003, die de locaties aanwijst voor het 
aanleggen van afvalbeheerinstallaties. Grammatiko is een van deze locaties.

In dit geval zijn de milieueffecten van dit project beoordeeld in de zin van 
Richtlijn 85/337/EEG en zijn de in deze richtlijn voorgeschreven procedures toegepast. Tot 
besluit van de milieubeoordelingsprocedure is gezamenlijk ministerieel besluit 
136945/5.12.2003 aangenomen, waarin de milieuvoorwaarden zijn goedgekeurd. Vermeld 
moet worden dat het publiek is geïnformeerd en de gelegenheid heeft gehad zijn standpunt te 
uiten voor de definitieve goedkeuring van het project. Bovendien hebben de bevoegde 
autoriteiten het publiek na goedkeuring van het project op te hoogte gebracht en alle nodige 
informatie ter beschikking gesteld. Indiener heeft net als iedere belanghebbende zodoende de 
mogelijkheid gehad om deel te nemen en zijn standpunt naar voren te brengen. 

Opgemerkt zij dat het plan voor de aanleg van een afvalstortplaats te Grammatiko reeds twee 
keer onderwerp van een gerechtelijke procedure is geweest. Een eerste procedure bij de 
Griekse Raad van State (ingediend door de gemeente Grammatiko tegen de beschikking 
waarin de milieuvoorschriften voor het project zijn goedgekeurd) is verworpen op 
18 april 2007. De Raad van State was van mening dat de milieueffectbeoordeling van de 
bevoegde Griekse autoriteiten voldeed aan de kwaliteitscriteria op grond van zowel nationale 
als Europese wetgeving, de mogelijkheid bood om eventuele functioneringsproblemen van de 
stortplaats te voorkomen en/of op te lossen en dat zodoende geen inbreuk op nationaal of EU-
recht kon worden vastgesteld. De voorgenomen aanleg van een afvalstortplaats in de regio 
Grammatiko op de locatie Mavro Vouno is zodoende beoordeeld door de Griekse Raad van 
State in plenaire zitting. De nationale rechter, die als rechter van gemeen recht de taak heeft 
het gemeenschapsrecht toe te passen, heeft het beroep verworpen dat tegen het besluit om de 
milieuvoorschriften goed te keuren was ingediend.

                                               
1 Het feit dat er studies zijn die andere conclusies trekken dan die van de milieueffectbeoordeling over de 
effecten die een project op het milieu zou kunnen hebben, duidt niet op een duidelijk foutieve beoordeling.
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Een tweede beroep van de gemeente Grammatiko was ingesteld bij het Gerecht van de EU 
(zaak T-13/08) met het oog op de vernietiging van beschikking C(2004) 5509 van de 
Commissie van 21 december 2004 betreffende de verlening van steun uit het Cohesiefonds 
voor het project "inrichting van een stortplaats in de geïntegreerde installatie voor het beheer 
van afvalstoffen van Noordoost-Attika te Mavro Vouno Grammatikou in de Helleense 
Republiek". Het Gerecht heeft het beroep verworpen. 

Hier moet worden vermeld dat beschikking C(2004) 5509 waarmee de Commissie aanvaardt 
de aanleg van de afvalstortplaats te Grammatiko te cofinancieren, aangenomen is onder 
bepaalde voorwaarden die in het cofinancieringsbesluit zijn opgenomen. 

De Commissie beschikte in het kader van de cofinancieringsbeschikking voor dit project over 
de nodige informatie om een inbreuk op de milieuwetgeving te kunnen vaststellen en 
passende maatregelen te nemen indien een dergelijke inbreuk zich zou voordoen. Een 
dergelijke inbreuk is echter niet vastgesteld, zodat de genoemde beschikking kon worden 
aangenomen. Dit is overigens bevestigd door het Gerecht, dat het beroep met het oog op de 
vernietiging van de beschikking van de Commissie heeft verworpen. Bij de eindbetaling voor 
het project zal de Commissie bovendien controleren of er een vergunning is afgegeven voor 
de ingebruikname van de installatie, in overeenstemming met artikel 9 van 
Richtlijn 99/31/EG; Deze vergunning, afgegeven na controle van de locatie, moet waarborgen 
dat het project volgens de bepalingen van de genoemde richtlijn wordt uitgevoerd. Dit houdt 
eveneens in dat alle maatregelen met betrekking tot de bescherming van lucht en water zijn 
getroffen.

Voor wat betreft het beroep van de indiener op Richtlijn 80/68/EEG betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van 
bepaalde gevaarlijke stoffen1 (en de nieuwe Richtlijn 2006/118/EG betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand2) 
waarop naar eigen zeggen inbreuk is gepleegd door de verontreiniging van het mariene milieu 
door bepaalde boringen, wil de Commissie in de eerste plaats aangeven dat de genoemde 
richtlijn uitsluitend betrekking heeft op het grondwater en niet op het mariene milieu. Hoewel 
de opgevoerde rechtsgrondslag onjuist is, wil de Commissie onderstrepen dat de door middel 
van het gezamenlijk ministerieel besluit goedgekeurde milieuvoorwaarden – "bevestigd" door 
de gerechtelijke uitspraak van de Raad van State – de nodige waarborgen bevatten ter 
voorkoming van enige vorm van milieuschade en/of herstel van enig negatief effect dat zou 
kunnen optreden met betrekking tot het milieu. Hier wil de Commissie herhalen dat een 
inbreuk op de EU-wetgeving op het gebied van afvalstoffen en het water pas kan worden 
vastgesteld wanneer de afvalstortplaats in gebruik is genomen (hetgeen nog steeds niet is 
gebeurd) en wanneer deze zou functioneren op een wijze die niet in overeenstemming is met 
de EU-milieuwetgeving.

Met betrekking tot de vermeende vervuiling van het mariene milieu vanwege de 
werkzaamheden voor de aanleg van de afvalstortplaats, zoals de indiener beweert, moet 
worden vermeld dat de milieu-inspecteurs van het Griekse ministerie van Milieu op grond van 
ontvangen klachten actie hebben ondernomen en de regio Attika om opheldering hebben 
gevraagd. De regionale autoriteiten hebben alle aantijgingen weerlegd. Zij weerspreken met 

                                               
1 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43-48.
2 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19-31.
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name het causale verband tussen de verontreiniging van het mariene milieu en de 
werkzaamheden voor de aanleg van de afvalstortplaats, en noemen andere mogelijke 
oorzaken, zoals de verwoesting van de vegetatie bij de branden in 2009. Opgemerkt moet 
worden dat de regionale autoriteiten te kennen geven dat er bijna dagelijks inspecties ter 
plaatse plaatsvinden en dat er tot op heden geen enkele afwijking van de goedgekeurde 
plannen is geconstateerd.

Wat betreft de algemene opmerkingen van indiener met betrekking tot de eventuele risico's 
als gevolg van de aanleg en het functioneren van het project (bijvoorbeeld verontreiniging van 
de waterbronnen), is de mogelijke overtreding van de richtlijnen inzake afvalbeheer of 
waterbescherming met name afhankelijk van de wijze van functioneren van de installatie, 
namelijk al dan niet conform de relevante bepalingen van de EU-milieuwetgeving.

Conclusie

De voorgenomen aanleg van een afvalstortplaats te Grammatiko, locatie Mavro Vouno, is 
reeds drie keer door de Commissie onderzocht: in het kader van de dossiers van 2004 en 
2008, maar eveneens voorafgaand aan de goedkeuring van beschikking C(2004) 5509 met 
betrekking tot de cofinanciering van het project. Er is geen inbreuk op de EU-
milieuwetgeving geconstateerd. Bovendien is dit project al onderwerp geweest van twee 
rechterlijke beslissingen van Europese rechters.  De Griekse Raad van State en het Gerecht 
van de EU hebben beide het beroep van de gemeente Grammatiko verworpen en 
geconstateerd dat het project en de beschikking van de Commissie om dit mede te financieren, 
geldig zijn. Pas na ingebruikname van de afvalstortplaats kan een eventuele inbreuk op de 
EU-milieuwetgeving worden vastgesteld, indien de stortplaats zou functioneren in strijd met 
de milieueisen in deze wetgeving en met de verleende vergunningen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De Commissie bevestigt haar vorige mededeling en herhaalt dat er geen inbreuken zijn 
gepleegd op de EU-milieuwetgeving. Het project in kwestie is al drie keer het onderwerp 
geweest van rechterlijke beslissingen van Europese rechters.  Zowel de Griekse Raad van 
State (in 2007 en recenter op 13 januari 2012) als het Gerecht van de EU hebben het beroep 
van de gemeente Grammatiko verworpen. De Griekse Raad van State stelde de geldigheid van 
de goedkeuringsprocedure van het project vast. Het Gerecht van de EU heeft de vraag tot 
vernietiging van de beschikking van de Commissie betreffende de cofinanciering als niet 
ontvankelijk verklaard. 

Op 18 januari 2012 werd in het onderzoeksrapport van de dienst milieu-inspectie echter 
aangetoond dat de milieueffectbeoordeling van het project enkele lacunes of nalatigheden 
vertoont (zo werd de aanwezigheid van een waterloop in de omgeving van het project 
onvoldoende geëvalueerd en is er geen grondige studie verricht naar de seismische activiteit 
in de regio, ...).

Op basis daarvan werd opnieuw beroep aangetekend bij het kantongerecht van Athene. Op 
28 februari 2012 besloot het kantongerecht om de werkzaamheden op te schorten tot 16 maart 
2012, de datum waarop de zaak zou voorkomen. Op 16 maart 2012 werd deze deadline 
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verlengd tot 21 mei 2012. 

Geen van deze elementen vormt echter een reden om terug te komen op het oorspronkelijke 
standpunt van de Commissie. 

De Commissie wil er opnieuw op wijzen dat het conform Richtlijn 2011/92/EU1 de taak is 
van de lidstaten om de inhoud van de milieueffectbeoordeling te controleren. Bovendien 
wordt in deze richtlijn niet voorzien in een toezichtsysteem voor de goedgekeurde 
maatregelen. In deze zaak werd een dergelijke controle uitgevoerd door de bemiddelaar van 
de milieu-inspecteurs, om na te gaan of het project conform de vereisten van de 
milieuwetgeving wordt uitgevoerd. Wat betreft de aangetoonde lacunes of nalatigheden in de 
informatie die tijdens de goedkeuringsprocedure beschikbaar was en werd geëvalueerd, zijn 
het voortaan de bevoegde Griekse autoriteiten die de nodige corrigerende maatregelen moeten 
nemen om deze te verhelpen (bv. door herziening van de goedkeuring). 

Bovendien moet er ook op worden gewezen dat, zoals talloze malen door het Hof is bevestigd 
(bijvoorbeeld in het arrest van 19 januari 2010 in de zaak C-555/07, punt 48), ook de 
nationale rechters bevoegd zijn het nationale recht in het licht van het recht van de Europese 
Unie uit te leggen en het EU-recht ook toe te passen: 

"Derhalve moet de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zoveel 
mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het 
met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU 
te voldoen (zie in die zin de reeds aangehaalde arresten von Colson en Kamann, punt 26;
Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, alsook Pfeiffer e.a., punt 113). Het vereiste van 
een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is inherent aan het systeem van het 
Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn 
bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie bij de beslechting van het bij hem 
aanhangige geschil te verzekeren (zie arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 114)" 
(punt 48 van het aangehaalde arrest).

In die context merkt de Commissie op dat dit principiële standpunt ook wordt ingenomen
door het Europees Parlement, zoals uiteengezet in de Resolutie van het Europees Parlement 
van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 
2009 (2009/2139(INI)), waarvan punt (K°) als volgt luidt:

"K. overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het 
besluit van december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met 
klacht 822/2009/BU tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder 
bewust van moeten worden gemaakt dat de nationale gerechtelijke procedures 
een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen kwesties 
kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het 
resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien,"

Wat betreft de constructie van een stortplaats in Grammatiko zijn er al twee rechterlijke 

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012.
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beslissingen van de Griekse Raad van State alsook een derde van het gerecht van de EU 
gevallen (alle drie in het voordeel van de voortzetting van het project), terwijl in het 
kantongerecht van Athene een nieuwe procedure loopt.

De Commissie wil ook de aandacht vestigen op de studie "Afvalbeheer in Europa: 
voornaamste problemen en beste praktijken" (PE 453.194) van het Directoraat-generaal intern 
beleid van de Unie van het Europees Parlement, die is opgesteld op 15 september 2011 op 
verzoek van de Commissie verzoekschriften en waarin met betrekking tot de stortplaats in 
Grammatiko het volgende wordt geconcludeerd:

"Uit de beschikbare informatie blijkt dat de stortplaats in Grammatiko en het centrum voor 
afvalbeheer serieuze pogingen vormen om de invloed van onverwerkt of slecht verwerkt afval 
op het milieu en de volksgezondheid zo snel mogelijk te verminderen.
(…) 

Uit de opgezochte informatie kan worden opgemaakt dat de autoriteiten proberen om in 
volledige overeenstemming met de EU-regelgeving de beste oplossing voor een moeilijk 
probleem te vinden en ten uitvoer te leggen. De beschikbare informatie volstaat niet om een 
uitspraak te doen over hoe de lokale bevolking meer had kunnen worden betrokken en 
gerustgesteld." 

Ten slotte wil de Commissie onderstrepen dat de tegenstand van een groep personen of van 
een gemeenschap tegen wat voor project ook op zich niet volstaat om dat project illegaal te 
verklaren, noch om de reeds uitgesproken rechterlijke beslissingen niet te respecteren. 

Conclusie 

In dit stadium kan geen enkele inbreuk op de EU-milieuwetgeving worden vastgesteld. Dit is 
tot drie keer toe bevestigd door de Griekse Raad van State en het Gerecht van de EU. De 
Griekse autoriteiten moeten daarentegen wel gepaste corrigerende maatregelen nemen om de 
lacunes en nalatigheden die de milieu-inspecteurs op 18 januari 2012 aan het licht brachten, te 
verhelpen. De bemiddelaar voor de gerechtelijke procedure die in het kantongerecht van 
Athene loopt, zal er eveneens op toezien dat dergelijke maatregelen worden genomen. 

Een inbreuk op de EU-wetgeving kan slechts worden vastgesteld indien het project niet van 
start gaat in overeenstemming met de verplichtingen van de EU-milieuwetgeving.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften na de zitting van 25 april 2013 
medegedeeld dat de gemeente Marathonas een procedure heeft aangespannen bij de Griekse 
Raad van State om stopzetting van het project af te dwingen.

Dit beroep is op 21 mei 2013 door de Raad van State verworpen. Het betreft hier bijgevolg de 
derde beschikking (na die van 2007 en 2012) van deze hoogste gerechtelijke instantie in het 
voordeel van de voortzetting van het project.

Conclusie
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De laatste beschikking van de Griekse Raad van State bevestigt eens te meer het standpunt 
van de Commissie dat er geen enkele inbreuk op de milieuwetgeving van de EU kan worden 
vastgesteld, maar ook het standpunt van het Europees Parlement zoals verwoord in het in de 
voorgaande mededeling reeds genoemde document van het Directoraat-generaal intern beleid 
van de Unie van het Europees Parlement: "Afvalbeheer in Europa: voornaamste problemen en 
beste praktijken" (PE 453.194).


