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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1144/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. K. P., 
par situāciju saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Jitijas pilsētā 
(Peloponēsas dienvidos) un to, ka vietējās pašvaldības neievēro Kopienas 
nosacījumus par atkritumu pārstrādi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz katastrofālo situāciju saistībā ar atkritumiem Jitijas pilsētā 
Grieķijā, kuras varas iestādes nav spējušas sagatavot efektīvus atkritumu apsaimniekošanas 
plānus. Tā rezultātā nešķiroti pašvaldības atkritumi tiek apglabāti dažādās nejauši izvēlētās 
vietās laukos, kas ne tikai rada nopietnu piesārņojumu, bet arī apdraud vietējo iedzīvotāju un 
tūristu veselību. Atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 
par atkritumu pārvadājumiem noteikumiem, Padomes Direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu nekavējoties iejaukties šajā neciešamajā situācijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„EKT 2005. gada 6. oktobra spriedumā (C-502/03) pasludināja, ka Grieķija nav izpildījusi 
savus pienākumus saskaņā ar 4., 8. un 9. pantu Direktīvā 75/442/EEK1 par atkritumiem, kas 
grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK. Šis spriedums attiecas uz visiem nelegālajiem vai 
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nekontrolētajiem atkritumu poligoniem, kas darbojas Grieķijā, un tātad arī uz Jitijas atkritumu 
poligonu. Ir jāatzīmē, ka EKT Grieķijas varas iestādes pašas atzina, ka valstī darbojas vismaz 
1125 nelegāli vai nekontrolēti atkritumu poligoni. 

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. 

Tā kā Grieķijas Republika nav pilnībā izpildījusi Tiesas spriedumu un nav slēgusi visus 
nelegālos poligonus Grieķijā, Komisija 2009. gada 15. aprīlī nolēma tai nosūtīt brīdinājuma 
vēstuli (228. pants). 

Attiecībā uz jaunu poligonu būvniecību saskaņā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas 
plāniem tiem veiks ietekmes uz vidi novērtējumu, ievērojot noteikumus Direktīvā 
85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Tomēr 
direktīva nesniedz Komisijai iespēju iejaukties attiecībā uz projekta pamatotību vai atrašanās 
vietu vai arī kontrolēt ietekmes novērtējuma un apstiprināto vides noteikumu būtību (izņemot 
gadījumus, kad dalībvalsts pieļauj būtisku novērtējuma kļūdu). Tas viss ietilpst dalībvalstu 
varas iestāžu kompetencē.

Secinājumi
Komisija turpinās sekot, lai Kopienas tiesību aktu noteikumi tiktu ievēroti, lai Grieķijas varas 
iestādes nodrošina, ka tiktu slēgti visi nelegālie atkritumu poligoni Grieķijā, un tādējādi 
izpilda EKT pasludināto spriedumu un lai saskaņā ar reģionālajiem atkritumu 
apsaimniekošanas plāniem jaunizveidotajos poligonos tiktu ievēroti Kopienas vides tiesību 
aktu nosacījumi.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Lai gan kopš Tiesas sprieduma pieņemšanas situācija ir uzlabojusies, daudzi nelegālie 
atkritumu poligoni joprojām darbojas. Šā iemesla dēļ Komisija 2010. gada 29. oktobrī izlēma 
nosūtīt Grieķijas iestādēm vēl vienu brīdinājuma vēstuli (Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 260. pants, bijušais 228. pants).

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Kā minēts iepriekšējā Komisijas atbildē, Komisija, ņemot vērā to, ka Grieķijas Republika nav 
pilnībā izpildījusi Tiesas spriedumu un nav slēgusi visus nelegālos poligonus Grieķijā, 
2010. gada 29. oktobrī nolēma tai nosūtīt papildu brīdinājuma vēstuli (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 260. pants).  

Grieķijas iestādes, atbildot uz šo vēstuli, ir iesniegušas detalizētu rīcības plānu, saskaņā ar 
kuru bija paredzēts līdz 2011. gada jūnija beigām slēgt visus nelegālos atkritumu poligonus un 
līdz 2012. gada jūnija beigām atjaunot attiecīgās teritorijas. 
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Izvērtējot pēdējo progresa ziņojumu, ko Grieķijas Republika nosūtīja 2011. gada 25. jūlijā (un 
kas attiecās uz periodu līdz 2011. gada 30. jūnijam), šķiet, ka mērķis attiecībā uz atkritumu 
poligonu slēgšanu nav sasniegts un ka daži atkritumu poligoni joprojām turpina darboties. 

Komisijas dienesti pašlaik izvērtē progresa ziņojumā sniegto informāciju. Gaidāms, ka drīz 
tiks pieņemts lēmums par pārkāpumu procedūras sākšanu.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Analizējot 2011. gada jūnijā iesniegto Grieķijas iestāžu atbildi, tika konstatēts, ka mērķis slēgt 
visus joprojām funkcionējošos nelegālos atkritumu poligonus līdz minētajam mēnesim nav 
sasniegts, lai gan ir zināmā mērā samazināts to skaits. 

2011. gada 14. septembrī Komisijas dienestu pārstāvji tikās ar Grieķijas iestāžu pārstāvjiem, 
lai saņemtu informāciju par šīs neveiksmes cēloņiem un rastu iespējamos risinājumus. 
Saskaņā ar Komisijas viedokli ir jāņem vērā, ka pašreiz īpaši smago ekonomisko un finanšu 
apstākļu dēļ pārkāpumu procedūras tūlītēja sākšana nebūtu labākais risinājums, lai 
nodrošinātu pilnīgu atbilstību Tiesas spriedumam (C−502/03). Komisija uzskata, ka vislabākā 
pieeja būtu palīdzēt Grieķijai nostiprināt spēju izmantot pieejamos Kopienas līdzekļus, lai 
izveidotu infrastruktūras, kas nepieciešamas pienācīgai atkritumu apsaimniekošanai Grieķijā, 
un tādējādi dotu iespēju slēgt un pārveidot visus atlikušos nelegālos atkritumu poligonus. 
Turklāt nesenā Grieķijas darba grupas izveide ietilpst šajā plānā. 

Tomēr, neraugoties uz pašreizējiem centieniem veicināt līdzekļu izmantošanu, Komisija no 
jauna vērsīsies Tiesā un ierosinās finansiālus sodus pret Grieķiju, ja izrādīsies, ka pašreizējā 
pieeja nesniedz rezultātus.


