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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija 1144/2009 dėl atliekų padėties Gitijo mieste Pietų Peloponese ir dėl 
to, kad vietos valdžios institucijos nesilaiko Bendrijos nuostatų dėl atliekų 
tvarkymo, kurią pateikė Vokietijos pilietis U. K. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kalba apie katastrofišką padėtį, susijusią su atliekomis, Graikijos Gitijo 
mieste, kuriame valdžios institucijos negali parengti veiksmingų atliekų tvarkymo planų. Dėl 
to nerūšiuotos komunalinės atliekos laikomos įvairiose atsitiktinėse vietose kaimo vietovėse ir 
ne tik keliama didelė tarša, bet ir kyla pavojus vietos gyventojų ir turistų sveikatai.
Remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų 
vežimo, Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/12/EB dėl atliekų ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, 
peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą nedelsiant įsikišti siekiant pakeisti šią blogą 
padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo 2005 m. spalio 6 d. sprendime (byla C-502/03) 
paskelbė, kad Graikija nesilaikė įsipareigojimų, nurodytų Direktyvos 75/442/EEB1 dėl 
atliekų, iš dalies pakeistos Direktyva 91/156/EEB, 4, 8 ir 9 straipsniuose. Šis sprendimas 
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susijęs su visomis neteisėtomis ar nekontroliuojamomis atliekomis Graikijoje, t. y. ir Gitijo 
mieste. Pažymėtina, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Graikijos valdžios institucijos 
pačios pripažino, kad šalyje bent 1 125 sąvartynai veikia neteisėtai arba yra nekontroliuojami.

Siekdamos išspręsti šią problemą, Graikijos valdžios institucijos atnaujino regioninius atliekų 
tvarkymo planus,  kurių tikslas – iki 2008 m. pabaigos uždaryti neteisėtus ar 
nekontroliuojamus sąvartynus ir vietoj jų įrengti reikalavimus atitinkančius sąvartynus.

Kadangi Graikijos Respublika ne visiškai įgyvendino Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
sprendimą ir neuždarė visų Graikijoje esančių neteisėtų sąvartynų, Komisija 2009 m.
balandžio 15 d. nusprendė nusiųsti oficialų pranešimą (228 straipsnis).

Pagal regioninius atliekų tvarkymo planus naujai įrengiamiems sąvartynams pagal Direktyvos 
85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
nuostatas reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 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.
Komisija toliau sieks užtikrinti, kad Bendrijos teisės būtų laikomasi, kad Graikijos valdžios 
institucijos siektų uždaryti visus Graikijoje esančius neteisėtus sąvartynus ir taip laikytųsi 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo, o nauji pagal regioninius atliekų tvarkymo 
planus įrengti sąvartynai atitiktų Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatas.“

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

„Nors nuo tada, kai buvo paskelbtas Teisingumo Teismo sprendimas, buvo padaryta pažanga, 
dar veikia daug neteisėtų sąvartynų. Todėl Komisija nusprendė Graikijos valdžios 
institucijoms 2010 m. spalio 29 d. nusiųsti papildomą oficialų pranešimą (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnis, ex 228 straipsnis).“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Pirmajame atsakyme minėta, kad Graikijos Respublika ne visiškai įgyvendino Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą ir neuždarė visų Graikijoje esančių neteisėtų 
sąvartynų, todėl Komisija 2010 m. spalio 29 d. nusprendė nusiųsti papildomą oficialų 
pranešimą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnis).

Graikijos valdžios institucijos savo atsakyme į šį pranešimą pateikė išsamų visų neteisėtų 
sąvartynų uždarymo iki 2011 m. birželio mėn. pabaigos veiksmų planą, taip pat šių sąvartynų 
išvalymo iki 2012 m. birželio mėn. pabaigos planą.

Iš 2011 m. liepos 25 d. Graikijos Respublikos pateiktos pažangos ataskaitos (kuri apima 
laikotarpį iki 2011 m. birželio 30 d.) matyti, kad tikslas uždaryti šiuos sąvartynus nebuvo 
pasiektas ir kad tam tikras skaičius sąvartynų vis dar veikia.
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Komisijos tarnybos šiuo metu tikrina šios paskutinės pažangos ataskaitos detales. Artimiausiu 
metu bus priimtas sprendimas dėl tolesnės pažeidimo nagrinėjimo procedūros eigos.

6. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„2011 m. birželio mėn. pateikto Graikijos valdžios institucijų atsakymo analizė patvirtina, kad 
nors ir viso dar veikiančių neteisėtų sąvartynų skaičius šiek tiek sumažėjo, nebuvo pasiektas 
tikslas uždaryti visus neteisėtus sąvartynus iki 2011 m. birželio mėn. 

2011 m. rugsėjo 14 d. Komisijos tarnybos susitiko su Graikijos valdžios institucijomis 
siekdamos būti informuotos apie šios nesėkmės priežastis ir nustatyti jos sprendimus. Reikia 
pažymėti, kad dėl ypač didelį susirūpinimą keliančios ekonominės ir finansinės padėties 
komisija mano, kad skubus pažeidimo procedūros pratęsimas nebūtų geriausias sprendimas 
siekiant visiškai įgyvendinti Teisingumo Teismo sprendimą (C-502/03). Komisija mano, kad 
geriausias būdas – padėti Graikijai stiprinti gebėjimus įsisavinti turimas Bendrijos lėšas, kad 
būtų įrengta tinkamam atliekų tvarkymui Graikijoje būtina infrastruktūra ir būtų galima 
uždaryti ir sutvarkyti visus likusius neteisėtus sąvartynus. Beje, tuo rūpinasi neseniai sukurta 
darbo grupė Graikijos reikalams spręsti. 

Tačiau, nors šiuo metu ir labai stengiamasi įsisavinti lėšas, Komisija nedelsdama vėl kreipsis į 
Teisingumo Teismą ir pasiūlys taikyti Graikijai finansines sankcijas, jeigu paaiškės, kad 
taikant šiuo metu rekomenduojamą būdą rezultatai nepasiekiami.“


