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20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0212/2008 dėl sąvartynų įrengimo, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Ioannis Papadopoulos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie neleistinus atliekų tvarkymo metodus Graikijoje, t. y. kad jai bus 
skirtos baudos už kiekvieną ES reikalavimų neatitinkantį sąvartyną ir kad siekdama šių baudų 
išvengti Graikija paskubomis įrengia sąvartynus Karvounari regione, kuriame auginami 
galvijai ir avys, ir Lefkimio regione, kuriame plėtojamas turizmas. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad prieš įrengiant sąvartynus, kurių statybos išlaidas padengia Europos mokesčių mokėtojai, 
turi būti atliktas nepriklausomas poveikio aplinkai vertinimas ir kad sąvartynų finansavimas 
turėtų būti sustabdytas, kol bus gauti šio vertinimo rezultatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Bendrijos lygmeniu sąvartynams taikomos Direktyvos 1999/31/EB1 dėl atliekų sąvartynų 
nuostatos. Šioje direktyvoje nustatyti sąvartynų projektavimo, eksploatavimo, uždarymo ir 
vėlesnės priežiūros reikalavimai. 

Pagal Sąvartynų direktyvos I priedą parenkant sąvartyno vietą, būtina atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su:
                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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a) atstumu nuo sąvartyno ribų iki gyvenamųjų ar poilsio vietų, vandens kelių ir telkinių, kitų 
žemės ūkio bei miesto vietovių;

b) požeminių vandenų, jūros pakrančių ar saugomomis gamtos teritorijomis, esančiomis 
tame rajone, kuriame yra sąvartynas;

c) rajono geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis;
d) potvynių, žemės įgriuvų, nuošliaužų ar griūčių pavojumi rajone;
e) gamtos ir kultūros paveldo apsauga rajone.
Vietą sąvartynui parenka ir sprendimą leisti jį įrengti priima valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos. Sąvartyną gali būti leidžiama įrengti tik tuo atveju, jeigu iš numatomų 
sąvartyno vietos ypatybių pagal pirmiau nurodytus reikalavimus matyti, kad sąvartynas nekels 
rimto pavojaus aplinkai.
Pagal Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo1 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2, turi būti atliekamas pavojingų 
atliekų sąvartynų poveikio aplinkai vertinimas. Kitų atliekų sąvartynų projektų vertinimas gali 
būti atliekamas, jei tikėtina, kad jie gali daryti didelį poveikį aplinkai. Pagal galiojančius 
Graikijos teisės aktus, kuriais direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, atliekų sąvartynų 
projektų poveikio aplinkai vertinimas yra būtinas visais atvejais.
Komisijos turimais duomenimis, leidimas įrengti Karvounari sąvartyną buvo išduotas 
Sprendimu Nr. 3679/24.9.2003 remiantis poveikio aplinkai vertinimo (PAV) rezultatais. 
Panašiai buvo ir Lefkimio sąvartyno atveju, t. y. buvo atliktas PAV ir Sprendimu 
Nr. 7293/9.8.1999 buvo išduotas leidimas projektui vykdyti. Abu sąvartynai taip pat įtraukti į 
atitinkamus regioninius atliekų tvarkymo planus.
Komisija, kaip Sutarties sergėtoja, imtųsi teisinių priemonių prieš bet kurią valstybę narę, jei 
turėtų pakankamai įrodymų, kad pažeista Bendrijos teisė. Vis dėlto šiuo atveju, atsižvelgdama 
į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, Komisija mano, kad abu sąvartynai atitinka 
reikalavimus, apibrėžtus pirmiau minėtuose EB teisės aktuose, ir dėl to nėra įrodymų, kad 
būtų pažeista Bendrijos teisė.“

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

„Gavusi papildomos informacijos iš įvairių skundų pateikėjų (peticijos pateikėjas taip pat 
buvo vienas jų), Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą (2009/4306) ir 
2009 m. liepos 14 d. paprašė Graikijos Respublikos vyriausybės pateikti savo poziciją dėl 
tariamų ES teisės aktų pažeidimų ir atsiųsti tinkamus patvirtinamuosius dokumentus (kuriuose 
būtų nurodyta: kaip laikomasi I priedo reikalavimų, ar buvo išduoti visi reikalingi leidimai, ar 
vykdomas įsipareigojimas rūšiuoti į sąvartyną atvežamas atliekas). Šiuo metu Komisija 
vertina 2009 m. rugsėjo 25 d. iš Graikijos valdžios institucijų gautą atsakymą. 

Dėl su sąvartynais susijusių problemų Graikijoje Komisija norėtų priminti bendrą šios srities 
padėtį, išaiškintą peticijoje Nr. 742/2007.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.

2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
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Kadangi gavus peticijos pateikėjo skundą buvo pradėta pažeidimo procedūra, jis bus nuolat 
informuojamas apie skundo nagrinėjimo eigą. Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. spalio mėn. 
pradžioje jau įvyko Komisijos pareigūnų ir skundo pateikėjo susitikimas, susijęs su pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra. 

Komisija toliau informuos Peticijų komitetą apie šio klausimo sprendimo eigą.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, Komisija, atsižvelgdama į įvairių skundų teikėjų 
(peticijos pateikėjas taip pat yra vienas iš jų) atsiųstą informaciją, nusprendė pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir paprašė Graikijos Respublikos vyriausybę pateikti savo 
poziciją dėl tariamų ES teisės pažeidimų ir atsiųsti tinkamus patvirtinamuosius dokumentus. 
Komisija šiuo atveju veikė aktyviai ir 2009 m. spalio 14 d. susitiko su peticijos teikėju (kaip 
skundo teikėju), o 2009 m. lapkričio 25 d. ir 2009 m. gruodžio 8 d. su Graikijos valdžios 
institucijomis.

Išsamiuose savo atsakymuose (2010 m. kovo 31 d. ir 2010 m. birželio 11 d.) Komisija 
informavo skundo pateikėją, kad nenustatyta jokių ES teisės pažeidimų. 

Komisijos turimais duomenimis, leidimas įrengti Karvounari sąvartyną buvo išduotas 
Sprendimu Nr. 3679/24.9.2003 remiantis poveikio aplinkai vertinimo (PAV) rezultatais. 
Panašiai buvo ir Lefkimio sąvartyno atveju, t. y. buvo atliktas PAV ir Sprendimu 
Nr. 7293/9.8.1999 buvo išduotas leidimas projektui vykdyti. Abu sąvartynai taip pat įtraukti į 
atitinkamus regioninius atliekų tvarkymo planus. Be to, buvo konsultuojamasi su visuomene 
ir ji turėjo progą pateikti savo pastabas dėl abiejų sąvartynų. Reikėtų priminti, kad pagal 
Direktyvą 85/337/EEB1 valstybės narės atsako už sprendimo įrengti sąvartyną priėmimą ir 
tinkamos vietos parinkimą. Be to, Komisija gali nagrinėti tam tikro PAV turinį tik tuo atveju, 
jeigu valstybė narė padaro akivaizdžią vertinimo klaidą2, o šiuo atveju taip nebuvo.

Dėl Karvounari sąvartyno Graikijos valdžios institucijos pateikė dokumentus, iš kurių matyti, 
kad sąvartynas veikia pagal visus ES teisės aktų reikalavimus (tinkamai tikrinamos ir 
registruojamos atvežamos atliekos, atliekamos patikros vietoje, patenkinamai tvarkomas 
filtratas ir nebuvo jokio nutekėjimo, o skundo teikėjo minimas vamzdis, išsikišęs už sąvartyno 
ribų, buvo naudojamas vykstant statyboms ir dabar yra užtaisytas). Sąvartynas iš tikrųjų 
pradėjo veikti 2009 m. sausio 1 d. be jokio galiojančio leidimo ir pažeidžiant ES teisės aktus. 
Vis dėlto šis pažeidimas buvo ištaisytas 2009 m. balandžio 10 d. išdavus leidimą. 

Kaip minėta pirmiau, Lefkimio sąvartyno PAV buvo atliktas (šiuose tyrimuose nurodoma, 
kad teritorijoje yra upių) ir Sprendimu Nr. 7293/9.8.1999 buvo leista vykdyti projektą. Be to, 
Graikijos valdžios institucijos pateikė pakankamai įrodymų, kad tai, jog statant sąvartyną 
rasta požeminio vandens, nereiškia, jog esama požeminio ežero, kaip teigė skundo teikėjas, 
taip atsitiko todėl, kad po sąvartynu esantis molis sulaikė lietaus vandenį (viena iš molio 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
2 Tai, kad yra kiti tyrimai, kurių išvados nesutampa su PAV tyrimų išvadomis, nėra akivaizdi 
vertinimo klaida.
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savybių yra nepralaidumas). 

Sąvartynas dar nepradėjo veikti, taigi Komisija šiuo metu negali patikrinti, ar jis veikia pagal 
visas ES aplinkosaugos teisės aktų nuostatas.

Galiausiai reikia pažymėti, kad šis klausimas keletą kartų buvo pateiktas Graikijos valstybės 
tarybai. Iki šiol Graikijos valstybės tarybos sprendimai buvo abiejų sąvartynų valdytojų 
naudai. Vis dėlto dar yra nebaigtų bylų.

Išvados

Šiuo metu klausimą nagrinėja nacionaliniai teismai. Vis dėlto Komisija išnagrinėjo klausimą 
ir nustatė, kad ES aplinkosaugos teisės aktai nebuvo pažeisti, išskyrus Karvounari sąvartyno 
leidimo klausimą, kuris buvo išspręstas 2009 m. balandžio mėn. išdavus atitinkamą leidimą.“

6. Komisijos atsakymas (REV.III), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Dėl šios peticijos diskutuota per 2011 m. gruodžio mėn. vykusį Peticijų komiteto posėdį. 
Kadangi peticijos pateikėjas nuo šios datos nepateikė jokios naujos informacijos, Komisija 
gali tik patvirtinti ankstesnius atsakymus. Komisija taip pat norėtų papildomai patikslinti 
peticijos pateikėjo nurodytus punktus.

a) Karvounari sąvartynas
– Konsultavimasis su visuomene

Vienas iš peticijos pateikėjo teiginių yra susijęs su konsultavimusi su visuomene, numatytu 
Direktyvoje 2011/92/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo 1. Tačiau šio reikalavimo buvo laikomasi. Komisija pateikia keturis pavyzdžius:

– 2003 m. vasario 5 d. Igumenicoje vyko susitikimas dėl tyrimo dėl atliekų tvarkymo Epyro 
regione. Šiame susitikime dalyvavo susijusių savivaldybių bei prefektūrų atstovai ir 
žiniasklaida;
– 2003 m. rugpjūčio 5 d. Tesprotijos prefektūra visuomenei pateikė preliminarų poveikio 
aplinkai vertinimą; šis pranešimas taip pat pateiktas oficialiuosiuose leidiniuose;
– 2003 m. rugpjūčio 5 d. Prevezos prefektūros tarybos sekretoriatas informavo visuomenę, 
kad Epyro regione pritarta preliminariam poveikio aplinkai tyrimui;
– 2004 m. lapkričio 29 d. Prevezos valdžios institucijos paragino visuomenę dalyvauti 
susitikime, kuriame bus aptariamas poveikio aplinkai vertinimas.

Nors šis sąrašas nėra ilgas, iš jo matyti, kad buvo laikomasi reikalavimo konsultuotis su 
visuomene.

Taip pat reikėtų priminti, kad Direktyvoje 2011/92/EB nurodomas tik reikalavimas 
konsultuotis su visuomene, o jos išreikšta nuomonė yra tik konsultacinio pobūdžio. Jeigu 
vietos visuomenė atmestų projektą arba jam nepritartų kai kurios valdžios institucijos, tai 

                                               
1 OJ L 26, 2012 1 28.
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nebūtų priežastis teigti, kad buvo padarytas pažeidimas, nes tai yra neprivaloma 
konsultavimosi procedūra.

– Poveikio aplinkai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas, kuris buvo parengtas ir pateiktas viešoms konsultacijoms, 
atitinka Direktyvos 2011/92/EB kriterijus ir Direktyvos 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų 
I priede nustatytus kriterijus (priede nurodomi reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti 
pasirenkant atliekų sąvartyno vietą).

Šiuo klausimu 2003 m. liepos 15 d. baigtas regionų planavimas atliekų tvarkymo srityje ir 
nustatytos ir pasiūlytos vietovės, tinkamiausios sąvartynui įrengti. Pažymėtina, kad komiteto 
pasiūlymas pateiktas vienbalsiai.

Pradėta projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Atlikus preliminarų vertinimą 
(Nr. 3014/31.7.2003) išryškėjo alternatyvūs sprendimai, kurie buvo išnagrinėti, taip pat 
pasiūlyta įrengti tarpdepartamentinį sąvartyną vietovėje Est de Karvounari, nurodytos 
pagrindinės šio pasirinkimo priežastys. Galiausiai Epyro regiono generalinio sekretoriaus 
sprendimu (Nr. 3679/24.9.2003) patvirtintos šio projekto aplinkosaugos sąlygos.

Pažymėtina, kad Direktyvoje 2011/92/EB Komisijai nenurodyta galimybė įsikišti sprendžiant 
dėl projekto tinkamumo ar vietos kilusius klausimus ar kontroliuoti poveikio tyrimo medžiagą 
ir patvirtintus aplinkosaugos terminus. Visa tai yra nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencija. Šios taisyklės išimtis taikoma tik tuomet, kai valstybė narė padaro akivaizdžią 
vertinimo klaidą. Tačiau šiuo atveju nepadaryta jokia akivaizdi klaida, nes ES neįpareigoja 
valstybių narių atlikti specialius tyrimus ar imti mėginius, jeigu PAV atitinka Direktyvoje 
2011/92/EB nustatytus reikalavimus, o šiuo atveju būtent taip ir yra, nes minėtame tyrime 
nurodytas tiesioginis ir netiesioginis poveikis, kurį projektas galėtų daryti žmogui, faunai ir 
florai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui ir kraštovaizdžiui, materialiam turtui ir kultūros 
paveldui.

Galiausiai reikia priminti, kad faktas, kad buvo atlikti kiti tyrimai, kurių išvados nesutampa su 
poveikio aplinkai vertinimo išvadomis, nereiškia, kad padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Be to, dėl skundų, susijusių su mažiausiu atstumu nuo sąvartyno ribų iki gyvenamųjų vietų, 
reikėtų pažymėti, kad ES teisės aktais nenumatyta, koks turi būti mažiausias atstumas.

– Filtrato nutekėjimas

Vienas iš peticijos pateikėjo skundų susijęs su filtrato nutekėjimu ir vamzdžiu, kuriuo jis 
išpilamas už sąvartyno ribų.

Egzistuoja 2009 m. spalio 13 d. pranešimas, kuriame nurodoma, kad nenustatyta jokio 
nutekėjimo, o vamzdis užtaisytas (cementu). Be to, sprendime, kuriuo patvirtinami 
aplinkosaugos terminai, nurodytos specialios priemonės, susijusios su sąvartyno 
nepralaidumu ir filtrato surinkimu bei tvarkymu. Reikėtų pažymėti, kad sąvartyne kol kas 
nenustatytas joks filtrato nutekėjimas, nes sąvartynas yra nepralaidus. Be to, taip pat parengtas 
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skubaus reagavimo į nelaimes planas, siekiant iš anksto pasiruošti bet kokiam filtrato 
nutekėjimui. Galiausiai numatytos kontrolės bei tikrinimo procedūros ir prireikus –
renovacijos ir (arba) taisymo darbai.

- Sąvartyno veikla

Dėl atliekų sąvartyno veiklos ir direktyvų dėl atliekų bei dėl sąvartynų nuostatų laikymosi 
reikėtų pažymėti, kad Graikijos valdžios institucijos Komisijai pagal pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą pateikė dokumentus, kuriais įrodoma, kad sąvartynas veikia pagal taisykles. Iš 
tiesų, sąvartyne tinkamai tikrinamos atvežamos atliekos, jos registruojamos, sąvartynas yra 
saugomas, kad piliečiai ar privačios įmonės negalėtų į jį atvežti savo atliekų nesilaikant 
reikalavimo jas rūšiuoti, su perdirbimo kompanijomis sudarytos sutartys, todėl patenkinamas 
atliekų perdirbimo reikalavimas. Tačiau iš 2012 m. kovo mėn. peticijos pateikėjo pateiktų 
papildomų dokumentų matyti, kad nustatytos kelios problemos, trukdančios tinkamai 
sąvartyno veiklai. Taigi Komisija atliks naują tyrimą ir paprašys Graikijos valdžios institucijų 
pateikti paaiškinimus, kad būtų imtasi reikalingų priemonių ir būtų galima toliau vykdyti 
sąvartyno veiklą laikantis ES aplinkosaugos teisės aktų.

– Leidimo išdavimas

Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad sąvartynas 2009 m. pradėjo veikti be leidimo, tai 
reiškia, kad tuo metu buvo pažeista ES aplinkosaugos teisė. Tačiau šis pažeidimas panaikintas 
2009 m. balandžio 10 d., nes išduotas leidimas nepavojingoms kietosioms atliekoms laikyti. 
Taigi pažeidimas jau yra ištaisytas. Reikėtų priminti, kad pagal Teismo sprendimą C-276/99
„Galutinis procedūros tikslas <...> yra pasiekti, kad pažeidimą padariusi valstybė pakeistų 
savo elgesį, o ne nustatyti praeityje įvykdytą pažeidimą“.

b) Lefkimio sąvartynas

Lefkimio sąvartyno atveju galioja ankstesniame skyriuje išsakyti teiginiai (pavyzdžiui, susiję 
su viešomis konsultacijomis).

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad į Graikijos valstybės tarybą kreiptasi dėl dviejų atvejų. Pirma, 
ji atsisakė patenkinti prašymą panaikinti projektą, antra, ji atsisakė sustabdyti vykdomus 
darbus.

Šiuo atveju buvo laikytasi konsultavimosi su visuomene procedūros reikalavimo. 1998 m. 
lapkričio 18 d. prefektūros taryba visuomenei pateikė poveikio aplinkai vertinimą, atliktą dėl 
sąvartyno įrengimo Kerkyros salos pietinėje dalyje. 1998 m. gruodžio 4 d. septyni asmenys 
pranešė apie savo nesutikimą. Tačiau, nors paskelbti du priminimai (1999 m. vasario 11 d. ir 
1999 m. kovo 9 d.) ir straipsnis Oficialiajame leidinyje (1999 m. balandžio 28 d.), nesulaukta 
jokios reakcijos. Taigi 1999 m. rugsėjo 7 d. tyrimas patvirtintas. Taigi paaiškėja, kad buvo 
atliktos konsultacijos su visuomene, kuri turėjo galimybę pasakyti savo nuomonę. ES teisės 
aktų reikalavimų šiuo klausimu buvo laikytasi.

Be to, poveikio aplinkai vertinimas atitinka visus Direktyvoje 2011/92/EB nustatytus 
kriterijus ir Direktyvos 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų I priede nustatytus kriterijus (priede 
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nurodomi reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti pasirenkant atliekų sąvartyno vietą).

Galiausiai reikia pažymėti, kad aplinkosaugos terminai baigėsi 2009 m. gruodžio 31 d. 
2009 m. rugpjūčio mėn. pradėta atnaujinimo procedūra, kuriai pasibaigus sąvartynui bus 
galima išduoti leidimą.

2009 m. birželio 15 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė prašymą iš dalies pakeisti 
sprendimą „Sąvartynų statyba ir nelegalių sąvartynų įteisinimas Jonijos salų regione“ 
Nr. C(2002)4705, siekiant nustatyti naują terminą, skirtą šio projekto darbams užbaigti ir 
numatyti išlaidas. Komisijos prašymu, Graikijos valdžios institucijos 2009 m. spalio 7 d. ir 
2009 m. lapkričio 25 d. per techninio pobūdžio susitikimą su Komisijos tarnybomis pateikė 
papildomos informacijos. Atsižvelgiant į faktą, kad terminas, kurio prašoma laikytis, ir 
aplinkosaugos terminai jau greit baigsis, Komisijos tarnybos paprašė Graikijos valdžios 
institucijų pateikti atnaujintą prašymą su nauju terminu ir patvirtintais aplinkosaugos 
terminais bei atnaujintą tekstą su specialiomis sprendimo I priedo sąlygomis. 2010 m. gegužės 
31 d. nacionalinės valdžios institucijos pateikė atnaujintą prašymą, kuriame nurodytas naujas 
terminas projekto darbams baigti ir numatytos išlaidos (2010 m. gruodžio 31 d.), iš dalies 
pakeistą finansinį projekto planą, kuriame visiškai nepakeista informacija apie biudžetą ir 
Sanglaudos fondo paramą, taip pat atnaujintą tekstą, kuriame nurodytos specialios sąlygos. 
2010 m. liepos 22 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė naujus (atnaujintus) patvirtintus 
aplinkosaugos terminus. Atnaujinti aplinkosaugos terminai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
(Žr. patvirtintą 2011 m. sausio 31 d. Sprendimą Nr. C(2011) 169).

Išvada

Karvounari sąvartyno veikla patvirtinta, jis įrengtas laikantis ES teisės aktų. Tačiau neseniai 
nustatytos kelios veikimo problemos, todėl Komisija nusprendė susisiekti su Graikijos 
valdžios institucijomis, kad gautų reikalingų papildomų paaiškinimų.
Lefkimio sąvartyno atveju pažeidimas galėtų būti nustatytas tik tada, jeigu sąvartynas tik 
pradėtų veiklą ir ją vykdytų nesilaikydamas ES aplinkosaugos teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų.“


