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Graikijos pilietis Andreas Varnakiotis

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Achajos apskrities Erinėjo savivaldybės meras, skundžiasi dėl apskrities 
valdžios sprendimo atidaryti sąvartyną visai šalia geriamojo vandens telkinių, archeologijos 
paminklų ir išskirtinio kraštovaizdžio vietovių. Jis tvirtina, kad projektas prieštarauja Europos 
Sąjungos atliekų tvarkymo taisyklėms ir teisės aktams dėl geriamojo vandens kokybės, 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, taip pat direktyvai dėl poveikio 
aplinkai vertinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. balandžio 17 d.

„Graikijos teritorijoje yra daug neteisėtų arba nekontroliuojamų sąvartynų. Išnagrinėjęs 
Komisijos pateiktą ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo Teisingumo Teismas paskelbė1, kad 
Graikija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 2006/12/EB2 4, 8 ir 9 straipsnius. 
Pagal EB sutarties 228 straipsnį Graikija privalo imtis visų reikalingų priemonių savo 
įsipareigojimams vykdyti, nekontroliuojamiems sąvartynams uždaryti ir tinkamoms atliekų 
šalinimo vietoms įrengti. Siekdamos išspręsti šią problemą, Graikijos valdžios institucijos 
atnaujino regioninius atliekų tvarkymo planus ir iškėlė tikslus iki 2008 m. pabaigos uždaryti 

                                               
1 2005 m. spalio 6 d. sprendimas byloje C-502/03.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
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neteisėtus ar nekontroliuojamus sąvartynus ir juos pakeisti tinkamais atliekų tvarkymo 
įrenginiais, visų pirma atliekų sąvartynų vietose.

Atliekų sąvartynai yra vienas atliekų tvarkymo metodų ir jam taikomos Direktyvos 99/31/EB1

nuostatos (dėl leidimų, atliekų priėmimo tvarkos, kontrolės ir priežiūros eksploatuojant, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo). Kartu prieš įrengiant sąvartynus turi būti atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas, kaip nustatyta Direktyvoje 85/337/EEB2. Tačiau direktyva 
nesuteikiama teisių Komisijai dalyvauti vertinant projekto tinkamumą ar jo įgyvendinimo 
vietos parinkimą arba tikrinti poveikio aplinkai tyrimo turinį ir patvirtintas išvadas (išskyrus 
atvejus, kai valstybė narė padaro akivaizdžią vertinimo klaidą). Už visa tai atsakingos 
valstybių narių valdžios institucijos.

Pažymėtina, kad remiantis Direktyva 2006/12/EB spręsti dėl atliekų tvarkymo planavimo 
lygmens (valstybės, departamento, regiono) turi nacionalinės valdžios institucijos, kurios taip 
pat gali pačios pasirinkti atliekų šalinimo būdus ir vietas. Komisija neturi teisės viso to 
kontroliuoti. Pažymėtina, kad Graikijos valdžios institucijos priėmė reikalingą teisinį 
pagrindą – tarpžinybinius sprendimus Nr. 69728/824/1996, Nr. 113944/1997, 
Nr. 114218/1997, Nr. 19396/1546/1997, Nr. 14312/1302/2000 ir Nr. 50910/2727/2003.

Dėl peticijos pateikėjo bendrų teiginių dėl rizikos, kuri kiltų parengus ir įgyvendinus projektą 
(pvz., vandens telkinių užteršimas), atsakymas, ar pažeistos atliekų tvarkymo ar vandens 
telkinių apsaugos direktyvos, visų pirma priklausys nuo įrenginių veikimo būdo, t. y. nuo to, 
ar jie veiks pagal atitinkamas Bendrijos aplinkosaugos teisės aktų nuostatas.

Peticijos pateikėjas tuo pačiu klausimu į Komisiją jau buvo kreipęsis anksčiau. Visos čia 
išvardytos pastabos jam buvo išsiųstos 2007 m. liepos 11 d. raštu, jam susirašinėjant su 
Komisijos tarnybomis. Peticijos pateikėjo paprašyta suteikti tinkamą informaciją, iš kurios 
būtų galima spręsti apie pažeidimą. Tačiau peticijos pateikėjas į šį raštą neatsakė.

Kadangi neturima pakankamai informacijos peticijos pateikėjo teiginiams paremti, 
neįmanoma nustatyti, ar Bendrijos aplinkosaugos teisės aktai pažeisti.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijoje atkreipiamas dėmesys į galimą Bendrijos teisės aktų pažeidimą dėl leidimo įrengti 
naują atliekų sąvartyną Achajoje. Pasak peticijos pateikėjų, sąvartynas bus įrengiamas 
gyvenamojoje vietoje, turinčioje archeologinę vertę ir pasižyminčioje gražiu kraštovaizdžiu, 
visai netoli geriamojo vandens telkinių, regione, kuriame dažni žemės drebėjimai. Remdamasi 
naujais dokumentais, kuriuos Europos Parlamentui perdavė peticijos pateikėjas, visų pirma 
nepriklausomų ekspertų atliktu tyrimu, Komisija norėtų patvirtinti savo pradinę poziciją ir ją 
papildyti.

Pirmiausia Komisija norėtų atmesti peticijos pateikėjo teiginius, esą atliekų sąvartynai 
(XYTA) Europos Sąjungoje uždrausti, nes jie yra iš esmės nepateisinami.

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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Graikijos teritorijoje iš tikrųjų yra daug neteisėtų arba nekontroliuojamų sąvartynų. 
Išnagrinėjęs Komisijos pateiktą ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo Teisingumo Teismas 
paskelbė1, kad Graikija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 2006/12/EB2 4, 8 ir 
9 straipsnius. Pagal EB sutarties 228 straipsnį Graikija privalo imtis visų reikalingų priemonių 
savo įsipareigojimams vykdyti, nekontroliuojamiems sąvartynams uždaryti ir tinkamoms 
atliekų šalinimo vietoms įrengti. Siekdamos išspręsti šią problemą, Graikijos valdžios 
institucijos atnaujino regioninius atliekų tvarkymo planus ir iškėlė tikslus iki 2008 m. 
pabaigos uždaryti neteisėtus ar nekontroliuojamus sąvartynus ir juos pakeisti tinkamais 
atliekų tvarkymo įrenginiais, visų pirma atliekų sąvartynų vietose (XYTA). Graikija nėra iki 
galo įvykdžiusi Teisingumo Teismo sprendimo ir nėra uždariusi visų neteisėtų sąvartynų, 
todėl 2009 m. balandžio 15 d. Komisija nusprendė jai nusiųsti oficialų pranešimą.

Atliekų sąvartynai yra vienas atliekų tvarkymo metodų ir jam taikomos Direktyvos 99/31/EB3

nuostatos (dėl leidimų, atliekų priėmimo tvarkos, kontrolės ir priežiūros eksploatuojant, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo). Kartu prieš įrengiant sąvartynus turi būti atliktas 
poveikio aplinkai vertinimas, kaip nustatyta Direktyvoje 85/337/EEB4. Tačiau direktyva 
nesuteikiama teisių Komisijai dalyvauti vertinant projekto tinkamumą ar jo įgyvendinimo 
vietos parinkimą arba tikrinti poveikio aplinkai tyrimo turinį ir patvirtintas išvadas (išskyrus 
atvejus, kai valstybė narė padaro akivaizdžią vertinimo klaidą5). Už visa tai atsakingos 
valstybių narių valdžios institucijos.

Pažymėtina, kad pagal Direktyvą 2006/12/EB valstybėms narėms suteikiama teisė 
kompetencijas atliekų tvarkymo planavimo srityje paskirstyti nacionaliniu lygmeniu. Be to, 
nacionalinės valdžios institucijos gali pačios pasirinkti atliekų šalinimo būdus ir vietas. Todėl, 
jei laikomasi Bendrijos teisės nuostatų, Komisija negali jų kontroliuoti. Pažymėtina, kad 
Graikijos valdžios institucijos priėmė reikalingą teisinį pagrindą – tarpžinybinius sprendimus 
Nr. 69728/824/1996, Nr. 113944/1997, Nr. 114218/1997, Nr. 19396/1546/1997, 
Nr. 14312/1302/2000 ir Nr. 50910/2727/2003.

Dėl peticijos pateikėjo bendrų teiginių dėl rizikos, kuri kiltų rengiant ir įgyvendinant projektą 
(pvz., vandens telkinių užteršimas), atsakymas, ar pažeistos atliekų tvarkymo ar vandens 
telkinių apsaugos direktyvų nuostatos, visų pirma priklausys nuo įrenginių veikimo būdo, t. y. 
nuo to, ar jie veiks pagal atitinkamas Bendrijos aplinkosaugos teisės aktų nuostatas.

Peticijos pateikėjas tuo pačiu klausimu į Komisiją jau buvo kreipęsis anksčiau. Visos čia 
išvardytos pastabos jam buvo išsiųstos 2007 m. liepos 11 d. raštu, jam susirašinėjant su 
Komisijos tarnybomis. Peticijos pateikėjo paprašyta pateikti tinkamą informaciją, iš kurios 
būtų galima spręsti apie pažeidimą. Tačiau peticijos pateikėjas į šį raštą neatsakė.

Kadangi neturima pakankamai informacijos peticijos pateikėjo teiginiams paremti, dar 
neįmanoma nustatyti, ar Bendrijos aplinkosaugos teisės aktai pažeisti.“

                                               
1 2005 m. spalio 6 d. sprendimas byloje C-502/03.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
3 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
4 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
5 Akivaizdi vertinimo klaida nėra tyrimai, kurių išvados dėl galimų projekto padarinių aplinkai skiriasi nuo 
nurodytųjų poveikio aplinkai tyrime.
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