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Temats: Lūgumraksts Nr. 0799/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Dimitrios 
Kiriakopoulos un kam pievienots viens paraksts, par neatbilstību Padomes 
Direktīvas 1999/31/EK noteikumiem par atkritumu poligoniem saistībā ar 
poligonu Tesaloniku rajonā, Grieķijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka poligons pie Mavrorachi Tesaloniku rajonā, kur 
paredzēts inter alia izgāzt atkritumus no slimnīcām, tūlīt sāks darboties. Viņš uzsver, ka 
minētā poligona ierīkošana pārkāpj ES tiesību aktus un Padomes Direktīvu 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem. Atsaucoties uz direktīvas 6. un 8. panta noteikumiem un tās pirmajiem 
astoņiem apsvērumiem, viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka 
atbildīgās Grieķijas varas iestādes ievēro ES vides tiesību aktus. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēji jau vērsušies Komisijā par šo pašu tēmu. 
Saskaņā ar pieejamo informāciju poligona darbības pārbaudes periods sākās 2008. gada 
7. jūnijā un ilga piecus mēnešus. Iepriekš minētais pārbaudes periods sākās pēc divu poligona 
vienību un ar poligonam pienākošās infrastruktūras (impregnēšana, izskalojumu un biogāzes 
savākšanas sistēma, teritorijas pievadceļi) saistīto darbu pabeigšanas. Pārbaudes perioda laikā 
tika apmācīts personāls. Vienīgais projekts, kas vēl netika pabeigts, bija izskalojumu 
apstrādes vienība, kam bija jānoslēdzas 2008. gada beigās.
Runājot par pirmo lūgumraksta iesniedzēju izvirzīto sūdzību, apsaimniekošanas plānā 
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paredzētie darbi neietekmē poligona darbību. No vienas puses, pārkraušanas staciju tīkla 
pabeigšana attiecas uz atkritumu pārvadāšanas līdzekli. No otras puses, pārstrādājamo 
materiālu šķirošanas centru un mehāniskās un bioloģiskās apstrādes vienību izveide 
pamatojas uz Direktīvas 1999/31/EK 5. panta 1. un 2. punktā minēto pienākumu (Grieķijai 
noteiktais termiņš ir 2010. gada jūlijs).
Runājot par otro lūgumraksta iesniedzēju minēto sūdzību, Direktīvas 1999/31/EK 6. panta 
a) apakšpunkta piemērošana ir saistīta ar termina „apstrāde” definēšanu. Saskaņā ar minētās 
direktīvas 2. panta h) apakšpunktu apstrāde nozīmē „fizikālus, termiskus, ķīmiskus vai 
bioloģiskus procesus, tajā skaitā šķirošanu, kuros maina atkritumu īpašības, lai mazinātu 
atkritumu apjomu vai bīstamību, paātrinātu darbu ar tiem vai veicinātu to reģenerāciju”. 
Jāņem vērā, ka pastāv atkritumu šķirošana uz vietas un pārstrāde, taču tāpat jāņem vērā, ka uz 
poligonu atvestie atkritumi tiek saspiesti.

Runājot par trešo lūgumraksta iesniedzēju minēto sūdzību, vides noteikumi poligona 
izveidošanai un darbībai tikuši apstiprināti ar 2002. gada 21. marta starpministriju lēmumu 
(KYA) 82174, ko groza ar 2008. gada 9. jūnija starpministriju lēmumu (KYA) 104927. 
Atkritumu apglabāšanas atļauja tiks piešķirta pēc kompetento varas iestāžu veiktas poligona 
pārbaudes, kam būs jāpārbauda, vai ir ievēroti paredzētie nosacījumi, tostarp izskalojumu 
apstrādes vienības darbība.

To secinājumi ir nosūtīti arī lūgumraksta iesniedzējiem 2008. gada 1. augusta vēstulē minēto 
iestāžu un Komisijas dienestu vēstuļu apmaiņas ietvaros. Lūgumraksta iesniedzēji ir aicināti 
iepazīstināt ar saviem komentāriem un sniegt konkrētu un detalizētu informāciju, kas atklāj 
pārkāpumu. Tomēr pašlaik lūgumraksta iesniedzēji nav snieguši atbildi uz šo vēstuli.

Secinājumi
Saskaņā ar rīcībā esošo informāciju nav iespējams noteikt Direktīvas 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem pārkāpumu.
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