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Temats: Lūgumraksts Nr. 0646/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais K.K., par 
Fili atkritumu poligona Atēnu tuvumā radīto piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Atēnu priekšpilsētas Aspropirgos iedzīvotāji saskaras ar 
nopietnu piesārņojumu, ko rada milzīgs atkritumu poligons blakus esošajā Fili rajonā.
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka vietējās iestādes šajā lietā neko nedara, jo tās no 
atkritumu poligona gūst tiešus ienākumus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka atkritumu 
poligonu neapsaimnieko atbilstīgi ES tiesību aktos noteiktajām prasībām atkritumu 
apglabāšanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā, un tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti ES vides tiesību akti (proti, 
Direktīva 99/31/EK1 par atkritumu poligoniem un Direktīva 2008/98/EK2 par atkritumiem) 
saistībā ar problemātisko Fyli atkritumu poligona (atrodas Atikas reģiona rietumu daļā) 
darbību. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto minētais atkritumu poligons rada 
ievērojamu smakas piesārņojumu.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
2 OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.
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Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs saistībā ar šo pašu jautājumu nosūtījis sūdzību arī 
Komisijai.

Vispirms jānorāda, ka Komisija, kā parasti, uzsāka pārkāpuma lietu (2007/4534) saistībā ar 
problemātisko Fyli atkritumu poligona darbību (B kamera, bez līdzfinansējuma) un darbības 
atļaujas neesamību. B kameras darbība šajā laikposmā tika pārtraukta, un šobrīd darbojas 
A kamera (ir līdzfinansējums, bet kameras nodošana ekspluatācijā tika aizkavēta saistībā ar 
Grieķijas tiesu iestādēs iesniegto prasību). Tā kā 2010. gada 29. septembrī tika izsniegta 
atļauja atkritumu poligona darbībai (pēc jaunas kompetento iestāžu pārbaudes, kurā tika 
pierādīta atkritumu poligona darbības atbilstība ES vides tiesību aktiem), Komisija 2011. gada 
16. jūnijā nolēma izbeigt pārkāpuma lietu.

Pamatojoties uz sūdzību, ko sūdzības iesniedzējs / lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja Komisijai 
2011. gada 1. jūnijā, tā nolēma lūgt Grieķijas iestādēm skaidrojumu, lai pārliecinātos, vai 
iepriekš minētais atkritumu poligons atbilst ES vides tiesību aktu prasībām un jo īpaši 
prasībām par gāzes kontroli un atkritumu poligona radīto iespējamo traucējumu un 
apdraudējuma samazināšanu.
Sūdzības iesniedzējs tika informēts par viņa sūdzības izskatīšanas gaitu. Viņam tika lūgts 
nosūtīt jebkurus pierādījumus, kas, iespējams, ir viņa rīcībā, lai konstatētu ES vides tiesību 
aktu pārkāpumu (proti, datus, kas ļautu konstatēt smakas piesārņojumu).

Komisija pārliecināsies, vai Direktīvā 99/31/EK un Direktīvā 2008/98/EK minētie pienākumi 
ir pienācīgi ievēroti, precīzāk: a) vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai ierobežotu atkritumu 
poligona gāzes uzkrāšanos un izplatīšanos; b) vai atkritumu poligona gāze tiek savākta, 
pārstrādāta un izmantota un vai tā tiek sadedzināta, ja to nevar izmantot enerģijas ražošanā;
c) vai atkritumu poligona gāze tiek savākta, apstrādāta un izmantota tā, lai līdz minimumam 
samazinātu kaitējumu videi vai vides degradāciju un draudus cilvēku veselībai; d) vai ir veikti 
pasākumi, lai samazinātu atkritumu poligona radītos traucējumus un apdraudējumu, ko izraisa 
smaku izplūde, un vai poligons ir aprīkots tā, lai netīrumi no tā neizplatās uz sabiedriskas 
lietošanas ceļiem un apkārtējās zemes; e) vai tiek vākti Direktīvas 99/31/EK 3. punktā minētie 
dati par emisijām (reizi mēnesī).

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Pamatojoties uz saņemto atbildi no Grieķijas iestādēm, šķiet, ka Direktīvā 99/31/EK un 
2008/98/EK minētās saistības (jo īpaši tās, kas attiecas uz gāzu savākšanu, apstrādi un 
izmantošanu, kā arī to traucējumu un apdraudējumu samazināšanu, ko izraisa smaku noplūde) 
ir pienācīgi izpildītas. Grieķijas iestāžu atbildes, gan arī pēdējā 2011. gada 7. decembra 
novērtējuma ziņojuma dati rāda, ka: 

– dažādas kontroles un paraugi, kas ņemti poligonā, neliecina par tādu gāzu vai smaku 
koncentrāciju, kas pārsniedz pieļaujamo līmeni;

– kompetentās iestādes, veicot kontroles un uzraudzības procedūru poligona ekspluatācijas 
laikā (saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK III pielikuma prasībām), nav konstatējušas būtisku 
ietekmi uz vidi;
– poligona operators regulāri informē kompetentās iestādes par poligona kontroles un 
uzraudzības procedūras rezultātiem. Šie rezultāti liecina, ka patlaban ar poligonu saistītie 
vides noteikumi tiek ievēroti;

– ir veikti visi vajadzīgie pasākumi attiecībā uz poligona gāzu savākšanu un apstrādi. Gāze 
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tiek savākta un transportēta uz vietu, kur to izmanto elektroenerģijas ražošanai. Ja gāzi nevar 
izmantot elektroenerģijas ražošanai, to sadedzina (saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK I pielikuma 
4.1. un 4.2. punkta prasībām);
– ir veikti nepieciešamie pasākumi, ar ko nodrošina, ka poligona gāzu savākšana, apstrāde un 
izmantošana norit tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumu videi un cilvēku 
veselības apdraudējumu (saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK I pielikuma 4.3. punkta prasībām);

– ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu poligona atkritumu nonākšanu uz 
koplietošanas ceļiem un apkārtējos rajonos. To ir apstiprinājušas vairākas pārbaudes uz vietas 
(saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK I pielikuma 5. punkta prasībām).

Secinājums
Grieķijas iestāžu atbildes liecina, ka Fyli poligons darbojas saskaņā ar ES vides tiesību aktu 
prasībām, jo īpaši Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un 99/31/EK par atkritumu 
poligoniem prasībām.


