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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0978/2008, ko Megalopoles pilsētas domes vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis Bouras, par Grieķijas iestāžu neatbilstību 
ES atkritumu apsaimniekošanas kritērijiem un procedūrām saistībā ar plānoto 
poligonu netālu no Megalopoles pilsētas Peloponēsas reģionā Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Peloponēsas reģiona Megalopoles pilsētas mērs, iebilst pret 
Grieķijas vides ministrijas 2008. gada janvārī izsniegto atļauju Grieķijas elektroenerģijas 
uzņēmumam „DEI” saistībā ar azbestu saturošu celtniecības materiālu poligonu. Termins 
„azbesta atkritumi”, kas tika lietots sākotnēji izsniegtajā atļaujā, ir nomainīts pret terminu 
„rūpnieciskie un cita veida atkritumi”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas pārkāpj 
Padomes Lēmuma 2003/33/EK, ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai 
poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu noteikumus, kuros 
norādīts, ka poligoniem, kas pieņem azbestu saturošus celtniecības materiālus un citus 
atbilstošus azbesta atkritumus, jāpieņem tikai azbestu saturoši celtniecības materiāli un citi 
atbilstoši azbesta atkritumi, un ka atkritumi nedrīkst saturēt citas bīstamas vielas, izņemot 
saistīto azbestu. Lūgumraksta iesniedzējs attiecīgi lūdz Eiropas Parlamentu izteikt protestu 
Grieķijas varas iestādēm, lai nodrošinātu Megalopoles apgabala iedzīvotāju tiesību ievērošanu 
saskaņā ar ES tiesību aktiem vides jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Komisija šo lūgumrakstu izvērtēja ne tikai attiecībā uz iespējamu Direktīvas 99/31/EK 
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pārkāpumu, bet arī attiecībā uz Direktīvas 85/337/EKK1 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, ko groza ar Direktīvām 97/11/EK2 un 2003/35/EK3, 
pārkāpumu. 
Tiesiskais regulējums, kas transponē Direktīvu 99/31/EK Grieķijas tiesību aktos paredz, ka 
pirms izgāztuves apsaimniekotājs var iesniegt poligona izmantošanas atļaujas pieprasījumu, 
viņam ir jāsaņem vides aspektu apstiprinošs lēmums. Vides aspektu apstiprinošais lēmums 
tiek piešķirts saskaņā ar noteikumiem, kas Grieķijas tiesību aktos transponē 
Direktīvu 85/337/EEK.

No pieejamās informācijas izriet, ka attiecīgā projekta vides novērtējuma procedūra ir 
uzsākta. Kompetentā ministrija ir pieņēmusi iepriekšēju projekta vides novērtējumu. Tomēr šī 
akta pieņemšana ir sagatavošanās posmā, kam nav juridiski saistošas ietekmes. Projekta
attīstītājam ir jāsagatavo ietekmes uz vidi pētījums, kas būs pieejams sabiedrībai un varas 
iestādēm, kas varētu būt saistītas ar projektu. Pēc tam kompetentajai varas iestādei būs 
jāpieņem gala lēmums.

Kamēr novērtēšanas un atļaujas procedūra ir sagatavošanas posmā, Komisija uzskata, ka nav 
iespējams noteikt Direktīvas 85/337/EEK, līdz ar to arī Direktīvas 99/31/EK pārkāpumu.

Secinājumi

Komisija konstatē, ka šajā posmā Kopienas vides tiesību akti nav pārkāpti.
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3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.


