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Temats: Lūgumraksts Nr. 0742/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Andreas 
Varnakiotis, par atkritumu poligona izvietošanu Ahajā (Grieķijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Ahajas apgabala pilsētas Erinejas mērs, sūdzas par apgabala 
iestāžu lēmumu izveidot atkritumu poligonu dzeramā ūdens avotu, arheoloģisku pieminekļu 
un īpaši skaistu dabas teritoriju tiešā tuvumā. Viņš apgalvo, ka projekts ir pretrunā ES 
noteikumiem par atkritumiem un tās tiesību aktiem par dzeramā ūdens kvalitāti, par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, un Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Grieķijas teritorijā ir daudz nelikumīgu vai nekontrolētu atkritumu poligonu. Komisijas 
iesniegtajā prasībā par valsts pienākumu neizpildi Tiesa secināja1, ka Grieķija nav izpildījusi 
savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 4., 8. un 9. pantu2. Atbilstoši EK līguma 
228. pantam Grieķijai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu prasības, slēdzot 
nekontrolētus atkritumu poligonus un izveidojot piemērotas atkritumu apglabāšanas vietas. 
Lai risinātu šo problēmu, Grieķijas atbildīgās iestādes izveidoja stingrus atkritumu 
apsaimniekošanas plānus, kuru mērķis ir nelikumīgu vai nekontrolētu atkritumu poligonu 
slēgšana līdz 2008. gada beigām un to aizvietošana ar piemērotām atkritumu 

                                               
1 2005. gada 6. oktobra spriedums lietā C-502/03.
2 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
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apsaimniekošanas iekārtām, it īpaši atkritumu poligoniem. 

Atkritumu nogādāšana poligonos ir viena no atkritumu apsaimniekošanas metodēm, un to 
regulē Direktīvas 99/31/EK noteikumi1 (atļauja, atkritumu pieņemšana, kontrole un 
uzraudzība darbības laikā, slēgšana, apsaimniekošana pēc slēgšanas). Paralēli atkritumu 
poligonu izveidē jāveic ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Direktīvai 85/337/EEK2. 
Tomēr šī direktīva neļauj Komisijai lemt par projekta lietderību vai poligona atrašanās vietu 
vai kontrolēt pētījuma par ietekmi uz vidi saturu un apstiprinātus vides noteikumus (izņemot 
gadījumos, kad dalībvalsts pieļauj acīmredzamu kļūdu novērtējumā). Tas viss ietilpst 
dalībvalsts atbildīgo iestāžu pienākumos.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK lēmums par plānošanas līmeni (valsts, 
departamenta, reģionālo) atkritumu apsaimniekošanā jāpieņem valsts iestādēm, kam ir arī 
diskrecionāra vara izvēlēties apsaimniekošanas metodes un atkritumu apglabāšanas vietas. 
Komisija to nevar kontrolēt. Jāatzīmē, ka Grieķijas atbildīgās iestādes ir pieņēmušas 
vajadzīgo tiesisko regulējumu — tie ir ministriju lēmumi 69728/824/1996, 113944/1997, 
114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 un 50910/2727/2003.

Runājot par lūgumraksta iesniedzēja vispārīgajiem apgalvojumiem par risku, ko radīs projekta 
izveide un darbība (piemēram, ūdens avotu piesārņojums), direktīvu par atkritumu 
apsaimniekošanu vai ūdens aizsardzību iespējamais pārkāpums būs atkarīgs galvenokārt no 
veida, kā darbosies iekārta, proti, vai tas atbildīs vai ne atbilstošiem Kopienu tiesību aktiem 
par vidi.

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir vērsies Komisijā saistībā ar šo pašu jautājumu. Iepriekš 
izklāstītie apsvērumi viņam tika nosūtīti 2007. gada 11. jūlija vēstulē, sarakstē starp 
lūgumraksta iesniedzēju un Komisijas dienestiem. Lūgumraksta iesniedzējam lūdza sniegt 
atbilstošu informāciju, kas varētu liecināt par pārkāpumu. Taču lūgumraksta iesniedzējs 
neatbildēja uz šo vēstuli.

Bez pietiekamas informācijas, kas pamatotu lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, nav iespējams 
konstatēt Kopienas tiesību aktu par vidi pārkāpumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksts atklāj iespējamu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar atļaujas 
piešķiršanu jauna atkritumu poligona izveidei Ahajā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju poligons tiks izveidots apdzīvotā teritorijā, kas ir īpaši skaista dabas 
teritorija ar arheoloģisku nozīmi, dzeramā ūdens avotu tuvumā un reģionā, ko periodiski skar 
zemestrīces. Komisija vēlētos apstiprināt savu sākotnējo nostāju un to papildināt, 
pamatojoties uz jauniem dokumentiem, ko Eiropas Parlamentam nosūtījis lūgumraksta 
iesniedzējs, īpaši attiecībā uz neatkarīgo konsultantu veikto pētījumu.

Sākotnēji Komisija vēlētos noraidīt lūgumraksta iesniedzēja paustos apgalvojumus, saskaņā ar 
kuriem poligonus (XYTA) aizliedz ES, kā pēc būtības neprecīzus.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
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Patiesībā Grieķijas teritorijā atrodas daudz nelegālu vai nekontrolētu atkritumu poligonu. 
Tiesvedības par pienākumu neizpildi ietvaros, ko uzsāka Komisija, Tiesa pasludināja1, ka 
Grieķija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK2 4., 8. un 
9. pantu. Saskaņā ar EK līguma 228. pantu Grieķijai ir jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi 
Tiesas sprieduma izpildei, slēdzot nekontrolētos poligonus un izveidojot piemērotas vietas 
atkritumu apglabāšanai. Lai risinātu šo problēmu, Grieķijas varas iestādes ir atjauninājušas 
reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus ar mērķi slēgt nelegālos vai nekontrolētos 
poligonus līdz 2008. gada beigām un tos aizstāt ar piemērotām apsaimniekošanas iekārtām, 
īpaši poligoniem (XYTA). Tā kā Grieķija nav pilnībā izpildījusi Tiesas spriedumu un nav 
slēgusi visus nelegālos poligonus, Komisija 2009. gada 15. aprīlī nolēma tai nosūtīt 
brīdinājuma vēstuli.

Apglabāšana ir viena no atkritumu apsaimniekošanas metodēm, un tā ir pakļauta 
Direktīvas 99/31/EK3 noteikumiem (atļaujas saņemšana, atkritumu pieņemšana, kontrole un 
uzraudzība ekspluatācijas fāzē, slēgšana, apsaimniekošana pēc slēgšanas). Līdzās tam par 
poligonu izveidi jāveic ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK4. 
Tomēr direktīva nesniedz Komisijai pilnvaras iejaukties attiecībā uz projekta pamatotību vai 
atrašanās vietu vai kontrolēt ietekmes pētījuma un apstiprināto vides noteikumu būtību 
(izņemot gadījumus, kad dalībvalsts pieļauj būtisku novērtējuma kļūdu5). Tas viss ietilpst 
dalībvalstu varas iestāžu kompetencē. 

Jāatzīmē, ka attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas plānošanu Direktīva 2006/12/EK 
piešķir dalībvalstīm iespēju sadalīt kompetences valsts līmenī. Turklāt valsts varas iestādēm 
dota diskrecionāra vara attiecībā uz apglabāšanas metožu un vietu izvēli. Tādējādi Komisija 
nevar veikt kontroli attiecībā uz šo izvēli, ja vien tā ievēro Kopienas tiesības. Jāatzīmē, ka 
Grieķijas varas iestādes ir pieņēmušas nepieciešamo tiesisko regulējumu; tas saistīts ar 
Ministriju lēmumiem Nr. 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 un 50910/2727/2003.

Attiecībā uz vispārīgiem lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par draudiem, kas rodas no 
projekta ierīkošanas un darbības (piemēram, ūdens avotu piesārņojums), iespējamais direktīvu 
par atkritumu apsaimniekošanu vai ūdens aizsardzību pārkāpums būs atkarīgs īpaši no veida, 
kādā iekārta darbosies, t. i., saskaņā vai nē ar Kopienas vides tiesību aktu atbilstīgiem 
noteikumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir vērsies Komisijā par šo pašu jautājumu. Iepriekš minētie 
komentāri ir nosūtīti lūgumraksta iesniedzējam 2007. gada 11. jūlija vēstulē viņa un 
Komisijas dienestu vēstuļu apmaiņas ietvaros. Lūgumraksta iesniedzējs ticis aicināts sniegt 
atbilstošu informāciju, kas varētu pierādīt pārkāpumu. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs uz 
minēto vēstuli nav atbildējis.

Tā kā nav pietiekami daudz informācijas, lai apstiprinātu lūgumraksta iesniedzēja 
                                               
1 2005. gada 6. oktobra spriedums lietā C-502/03.
2 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
4 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
5 Tas, ka pastāv pētījumi, kuru secinājumi atšķiras no ietekmes uz vidi novērtējumā minētajiem secinājumiem, 
attiecībā uz sekām, kādas projekts varētu radīt uz vidi, nav uzskatāms par būtisku novērtējuma kļūdu.
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apgalvojumus, joprojām nav iespējams konstatēt Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu.”


