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Tēma: Lūgumraksts Nr. 212/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Ioannis
Papadopoulos, par atkritumu izgāztuvju veidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu apsaimniekošanas prakse Grieķijā ir 
nepieņemama, kas nozīmē, ka Grieķijai tiks piemērots naudas sods par katru atkritumu 
izgāztuvi, kura neatbilst ES prasībām, un ka, lai no šī soda izvairītos, atkritumu izgāztuves 
tiek veidotas Karvounari teritorijā, kur tiek audzēti liellopi un aitas, un Levkimi, kas ir tūristu 
iecienīta teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pirms atkritumu izgāztuvju 
veidošanas ir jāveic neatkarīgs ietekmes uz vidi novērtējums, kas tiek apmaksāts no Eiropas 
nodokļu maksātāju naudas, un ka to finansēšana būtu jāpārtrauc vēl pirms novērtējuma 
rezultātu apkopošanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. No Komisijas pieprasīta informācija saskaņā ar 
192(4). noteikumu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„Atkritumu izgāztuves Kopienas līmenī reglamentē Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu 
poligoniem. Šī direktīva ievieš prasības par atkritumu poligonu projektēšanu, ekspluatāciju, 
slēgšanu un atrašanās vietas atveseļošanu. 
Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 1. pielikumu, atkritumu izgāztuves atrašanās vietas 
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izvēlē jāņem vērā prasības saistībā ar:

a) attālumu no atrašanās vietas robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem, ūdensceļiem, 
ūdenstilpēm un citiem lauksaimniecības vai pilsētas objektiem;

b) gruntsūdeņu, piekrastes ūdeņu vai dabas aizsardzības zonu esamību teritorijā;
c) ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem teritorijā;
d) plūdu, augsnes iegrimes, zemes nogruvumu un lavīnu risku atrašanās vietā;
e) dabas vai kultūras mantojuma aizsardzību teritorijā.

Atkritumu izgāztuves atrašanās vietas izvēle un lēmums piešķirt atļauju atkritumu izgāztuvei 
ir jāpieņem dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Atkritumu izgāztuvei var piešķirt atļauju 
tikai tad, ja atrašanās vietas īpašības saistībā ar augstākminētajām prasībām norāda, ka 
atkritumu izgāztuve nerada nopietnu risku videi. 

Bīstamo atkritumu izgāztuvēm jābūt pakļautām arī ietekmes uz vidi novērtējumam saskaņā ar 
Direktīvu 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 par noteiktu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Citas atkritumu izgāztuves var tikt pakļautas 
novērtējumam, ja pastāv liela varbūtība, ka tās būtiski ietekmēs vidi. Saskaņā ar spēkā esošo 
Grieķijas likumdošanu, kurā pārnesta direktīva, ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu 
izgāztuvju projektiem vienmēr ir obligāts.

Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas, Karvounari atkritumu izgāztuvei pēc ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) ar lēmumu 3679/24.9.2003. ir piešķirta atļauja. Arī Levkimi atkritumu 
izgāztuves gadījumā tika veikts IVN un ar lēmumu 7293/9.8.1999. projektam tika piešķirta 
atļauja. Abi poligoni ir paredzēti arī attiecīgā reģiona atkritumu pārvaldības plānos. 

Komisija kā Līguma aizstāvis uzsāktu juridisku procesu pret jebkuru dalībvalsti, ja tai būtu 
pamats uzskatīt, ka pārkāpti Kopienas tiesību akti. Tomēr šajā gadījumā, vadoties pēc 
lūgumraksta iesniedzēja dotās informācijas, Komisija uzskata, ka abas atrašanās vietas atbilst 
iepriekšminētajā ES tiesību aktā noteiktajām prasībām, līdz ar to nav konstatējams Kopienas 
tiesību aktu pārkāpums.”

                                               
1 OJ L 175, 5.7.1985, 40.–48. lpp.

2 OJ L 73, 14.3.1997, 5.–15. lpp.

Adlib Express Watermark


	756635lv.doc

