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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Megalopolio miesto (Peloponesas, Graikija) meras, nepritaria 
sąlygoms, kuriomis 2008 m. sausio mėn. Graikijos aplinkos ministerija Graikijos elektros 
energijos bendrovei DEI suteikė leidimą įrengti asbesto turinčių medžiagų sąvartyną. Šis 
leidimas, kuriuo leista kaupti „asbesto atliekas“, paskui peržiūrėtas ir juo leista kaupti 
„pramonės ir įvairias atliekas“. Peticijos pateikėjas aiškina, kad šiuo veiksmu pažeistos 
Tarybos sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą 
nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka, nuostatos, pagal kurias, viena 
vertus, sąvartynai, į kuriuos priimamos statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto, ir kitos 
asbesto atliekos, gali priimti tik statybines medžiagas, kuriose yra asbesto, ir kitas tinkamas 
asbesto atliekas, kita vertus, atliekose negali būti kitų pavojingų medžiagų, išskyrus tas, 
kurios suriša asbestą. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą kreiptis į 
atsakingas Graikijos valdžios institucijas, kad būtų laikomasi aplinkos teisės, – tai 
Megalopolio ir jo apylinkių gyventojams užtikrinama Bendrijos teisės aktuose. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. vasario 20 d.
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„Nagrinėdama šią peticiją Komisija tikrino, ar gali būti pažeista ne tik Direktyva 99/31/EB, 
bet ir Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo1, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3. 
Iš tikrųjų teisės aktuose, kuriais į Graikijos teisę perkeliama Direktyva 99/31/EB, nurodoma, 
kad prieš veiklos vykdytojui pateikiant prašymą leisti eksploatuoti sąvartyną priimamas 
sprendimas patvirtinti su aplinka susijusias sąlygas. Sprendimas patvirtinti su aplinka 
susijusias sąlygas priimtas pagal nuostatas, kuriomis į Graikijos teisę perkeliama Direktyva 
85/337/EEB.

Iš turimos informacijos aiškėja, kad pradėta aptariamo projekto poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra. Kompetentinga ministerija patvirtino išankstinį projekto poveikio aplinkai 
vertinimą. Tačiau šio akto patvirtinimas yra pradinis etapas, kuriuo privalomas teisinis 
poveikis nedaromas. Iš tikrųjų užsakovas turi parengti poveikio aplinkai vertinimą, su kuriuo 
bus supažindinama visuomenė ir valdžios institucijos, kurios gali būti suinteresuotos. Paskui 
kompetentinga valdžios institucija turi priimti galutinį sprendimą.

Kadangi vertinimo ir leidimo išdavimo procedūra tik pradėta, Komisija mano, kad negalima 
nustatyti Direktyvos 85/337/EEB, taigi ir Direktyvos 99/31/EB pažeidimo.

Išvada
Komisija pažymi, kad šiuo etapu Bendrijos aplinkos teisės aktai nepažeisti.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Komisija minėtą peticiją jau išnagrinėjo 2008 m.; tuo metu buvo pradėta projekto poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra ir kompetentinga ministerija išankstinį poveikio aplinkai 
vertinimą jau buvo patvirtinusi. Tačiau šio akto patvirtinimas yra tik pradinis etapas, kuris 
neturi privalomo teisinio poveikio. Tokį poveikį turės tik kompetentingos ministerijos 
patvirtintas poveikio aplinkai vertinimas. 

Šiuo metu Komisijos tarnyboms dar nepranešta apie tai, kad Graikijos valdžios institucijos 
tokį poveikio aplinkai vertinimą patvirtino, taigi, kadangi vis dar vykdomas pradinis 
vertinimo ir leidimo išdavimo procedūros etapas, Komisija mano, kad dar negalima nustatyti 
ES aplinkos teisės pažeidimo. 

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad 2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismas byloje 
C-286/084 Graikiją pripažino kalta dėl to, kad ji nepatvirtino pavojingų atliekų 
tvarkymo plano, atitinkančio ES teisės aktų reikalavimus, ir nesukūrė integruoto ir 
tinkamo pavojingų atliekų šalinimo įrenginių tinklo.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
3 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop
=docop&docor=docor&docj=docj&docrequire=&numaff=C-
286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Graikija savo atsiliepime į ieškinį minėtą sąvartyną priskyrė prie sąvartynų, kurie turi būti 
pastatyti. Statyti tokius sąvartynus, į kuriuos galima priimti pavojingas atliekas, būtina, kad 
Graikija galėtų įgyvendinti Teisingumo Teismo sprendimą. 

Sąvartynai naudojami kaip vienas atliekų tvarkymo būdų, jiems taikomos Direktyvos 
99/31/EB nuostatos (leidimo gavimo, atliekų priėmimo, kontrolės ir stebėjimo eksploatuojant 
sąvartyną, uždarymo ir priežiūros po uždarymo). Tai, kad pirmenybė teikiama kitiems atliekų 
tvarkymo būdams, nereiškia, kad pažeidžiami teisės aktai. Galimas atliekų tvarkymo 
direktyvų (2006/12/EB ir 99/31/EB) pažeidimas visų pirma priklausys nuo to, kaip veiks 
įrenginys, t. y. ar jis atitiks tinkamas ES aplinkos teisės aktų nuostatas.

Kartu statant sąvartynus turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV) pagal 
Direktyvą 85/337/EEB. Tačiau direktyva Komisijai nesuteikiama galimybė įsikišti 
sprendžiant apie projekto tinkamumą ar projekto vietos nustatymą arba tikrinti poveikio 
vertinimo medžiagą ir patvirtintas su aplinka susijusias sąlygas (išskyrus atvejus, kai valstybė 
narė padaro akivaizdžią vertinimo klaidą). Tuo pasirūpinti turi valstybių narių valdžios 
institucijos.

Pagal Komisijos turimą informaciją minėto projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
buvo pradėta. Kompetentingas ministras jau patvirtino išankstinį poveikio vertinimą. Tačiau 
šis patvirtinimas yra tik pradinis proceso etapas, kuriuo privalomas teisinis poveikis 
nedaromas. Iš tikrųjų paskui turi būti atliktas PAV (poveikio aplinkai vertinimas), dėl kurio 
turi būti konsultuojamasi su visuomene. Pasibaigus šiam etapui kompetentinga valdžios 
institucija turės priimti galutinį sprendimą ir patvirtinti PAV arba jo nepatvirtinti. Atrodo, kad 
tai dar nebuvo padaryta. 

Todėl šiuo metu negalima nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo. 

Komisija stebi pokyčius ir laukia, kol Graikijos valdžios institucijos patvirtins poveikio 
aplinkai vertinimą, kad būtų galima patikrinti aptariamo projekto atitiktį ES aplinkos teisei.“ 


