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Tema: Peticija Nr. 0078/2007 dėl sąvartynų Rytų Atikos (Graikija) regione 
įrengimo, kurią pateikė Graikijos pilietis Mavroudis Voridis

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas nurodo, kad atsakingos Graikijos valdžios institucijos suteikė leidimą 
įrengti sąvartynus netoli Mavro Vouno vietovės Gramatike ir Vragoni vietovės Keratėjoje–
Lavreotikyje, esančių Rytų Atikos regione. Jis tvirtina, kad minimi projektai pažeidžia 
galiojančius ES teisės aktus, todėl prašo Parlamento imtis priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 30 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

Tinkamos aplinkosaugos infrastruktūros, skirtos atliekų tvarkymui, trūkumas yra svarbi 
Graikijos problema. Komisijos tarnybos atidžiai stebėjo visus šioje srityje vykstančius 
pokyčius siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų Europos bendrijos (EB) teisės 
aktų ir kad Graikijoje šalinamos kietosios atliekos būtų tvarkomos aplinkai saugiu būdu.
Padėtis Atikos regione ypač sudėtinga dėl daugelio veiksnių: palyginti didelio regiono 
gyventojų skaičiaus (2004 m. jame gyveno maždaug 4 000 000 žmonių, t. y. 36 proc. visų 
Graikijos gyventojų), mažo visuomenės informuotumo apie atliekų tvarkymą, dėl kurio 
visuomenė ne visada pritaria siūlomiems sprendimams, vilkinimo sudarant vidutinės trukmės 
ir ilgalaikius planus ir kt.

Komisija stengėsi ir teisinėmis priemonėmis, ir teikdama finansinę paramą ištaisyti padėtį ir 
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skatinti tinkamas kietųjų atliekų tvarkymo visoje Graikijoje, įskaitant Atikos regioną, 
priemones.

Kalbant apie finansinę paramą, teikiamą visų pirma pagal Bendrijos paramos sistemą 1999–
2006 m. ir ankstesniu laikotarpiu, EB lėšos buvo skirtos kietųjų atliekų tvarkymo srities 
projektams. Iš tiesų Atikos regione visi svarbūs projektai jau buvo finansuojami bendrai.
2004 m. gruodžio mėn. pagrindiniams atliekų tvarkymo projektams Atikoje, t. y. sąvartynų 
Fylyje, Vakarų Atikoje, ir Gramatike, bei Keratėjoje, Rytų Atikoje (dėl kurio pateikta 
peticija), įrengimui buvo skirta Bendrijos parama iš Sanglaudos fondo. Be to, Graikijos 
valdžios institucijos prisiėmė aiškų įsipareigojimą uždaryti neteisėtus sąvartynus, iš kurių keli 
veikia ir Atikos regione (pagal peržiūrėtą nacionalinį atliekų tvarkymo planą, kuris buvo 
patvirtintas 2003 m., iki 2008 m. pabaigos turėtų būti uždaryti ir sutvarkyti visi neteisėti 
sąvartynai).

Peticijos pateikėjas teigia, kad atsakingos Graikijos valdžios institucijos suteikė leidimą 
įrengti du sąvartynus netoli Mavro Vouno vietovės Gramatikeir Vragoni vietovės Keratėjoje, 
esančių Rytų Atikos regione (atitinkamai šiaurinėje ir pietinėje dalyse), kurie padarys didelę 
žalą ypatingos gamtinės ir istorinės vertės teritorijų aplinkai. Pasak peticijos pateikėjo, 
nesilaikoma kelių Komisijos sprendimo dėl bendro finansavimo iš Sanglaudos fondo sąlygų, 
pvz., Komisijos sprendimo I priedo 8 punkto, kuriame apibrėžiama darbų pradžia ir pabaiga, 
taip pat to paties priedo 12 punkto „Specialiosios sąlygos“ 1, 2 ir 5b papunkčių, kuriuose 
nustatytos tam tikros konkrečios sąlygos ir terminai, kurių turi būti laikomasi.

Komisija labai gerai informuota apie padėtį, susijusią su kietųjų atliekų tvarkymu Graikijoje ir 
ypač Atikoje, kurioje tam tikrose vietovėse, įskaitant vietoves, minimas peticijoje, nėra 
tinkamos infrastruktūros ir veikia neteisėti sąvartynai.

Remiantis Komisijos turima informacija, peticijoje minimos dvi atliekų šalinimo vietos Rytų 
Atikoje parinktos po įvairių diskusijų, tyrimų ir t. t., kuriuos atliko vietos ir nacionalinės 
valdžios institucijos. Galutinai visos galimos atliekų šalinimo vietos paskirtos specialiu 
įstatymu, kurį 2003 m. birželio mėn. po diskusijų ir balsavimo priėmė Graikijos parlamentas 
(Įstatymas Nr. 3164, 33 straipsnis, Graikijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 176, 
2003 7 2). Išsamiu poveikio aplinkai vertinimu (PAV), atliktu pagal PAV direktyvą 
85/337/EB1, su pakeitimais, patvirtinta, kad šie du sklypai labiausiai tinka sąvartynams 
įrengti. Atlikti poveikio aplinkai vertinimai ir atitinkami ministrų sprendimai, numatyti pagal 
nacionalinės teisės aktus, kuriais PAV direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, susiję ne vien 
tik su sąvartynais, bet ir su „integruoto atliekų tvarkymo įrenginiais“, įskaitant nuostatas dėl 
atliekų perdirbimo, kompostavimo ir išankstinio apdorojimo.

Graikijos valdžios institucijos 2004 m. pateikė Komisijai visus dokumentus dėl sąvartynų 
finansavimo iš Sanglaudos fondo, kuriuose prioritetas teikiamas nekontroliuojamų, neteisėtų 
sąvartynų atitinkamame regione veikimo nutraukimui, ir paaiškino, kad vėlesniame etape ir 
bet kokiu atveju įgyvendinus sąvartynų projektus bus imtasi papildomų priemonių dėl 
„integruoto valdymo“ naudojant nacionalines lėšas. Komisija, įvertinusi pirmiau išvardytų 
projektų derėjimą su Bendrijos taisyklėmis, įskaitant aplinkosaugos taisykles, 2004 m. 
gruodžio mėn. priėmė sprendimą dėl jų bendro finansavimo. Siekdama užtikrinti bendrą 
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tinkamą plano įgyvendinimą, Komisija nustatė specialias sąlygas, išdėstytas minėtų 
sprendimų I priedo 12 punkte, kurios, peticijos pateikėjo nuomone, buvo pažeistos. Taip pat 
reikėtų priminti, kad pagal Direktyvos dėl atliekų sąvartynų 5 straipsnį sąvartynuose šalinamų 
biologiškai skaidomų komunalinių atliekų kiekis turi būti sumažintas iki 75 proc. skaičiuojant 
nuo bendrojo biologiškai skaidomų komunalinių atliekų kiekio (pagal svorį), susidariusio 
1995 m. arba paskutiniais metais prieš 1995 m., kai jau buvo rengiami standartizuoti 
Eurostato duomenys. Graikija turi įvykdyti šį įpareigojimą iki 2010 m. liepos mėn.

Susiję piliečiai dėl Graikijos valdžios institucijų sprendimų, kuriais nustatomos aptariamos 
atliekų šalinimo vietos, pateikė ieškinius Graikijos teismams, todėl nurodytų projektų 
įgyvendinimo darbai dar nepradėti. Iš tiesų Graikijos Aukščiausiasis Teismas tik 2007 m. 
balandžio mėn. priėmė palankų sprendimą dėl sąvartynų Fylyje (Vakarų Atikoje) ir 
Gramatike (Rytų Atikoje), atmesdamas visus ieškovų pateiktus argumentus ir nuspręsdamas, 
kad pasirinktos atliekų šalinimo vietos atitinka Graikijos teisės aktus, įskaitant Graikijos teisės 
aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliami Bendrijos teisės aktai, ypač PAV direktyva. Dėl 
Keratėjos sąvartyno sprendimas kol kas nepriimtas.

Remdamasi išdėstyta bendra informacija, Komisija pateikia šias pastabas dėl konkrečių 
peticijos pateikėjo argumentų.

Apskritai peticijos pateikėjas teigia, kad pagal Direktyvą 99/31/EB1 dėl atliekų sąvartynų 
neleidžiama šalinti į sąvartynus neapdorotų atliekų ir todėl sąvartynų Gramatike ir Keratėjoje 
įrenginiai neturėtų būti pradėti eksploatuoti, kol nebus pastatytas „integruoto atliekų tvarkymo 
įrenginys“. Komisijos sprendimu dėl bendro finansavimo siekiama užtikrinti, kad sąvartynas 
būtų eksploatuojamas kartu įgyvendinant visas reikiamas atliekų tvarkymo priemones.

Atliekų šalinimas į sąvartynus yra priimtinas atliekų tvarkymo būdas, su sąlyga, kad jis 
atitinka reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 99/31/EB. Tinkamai tvarkomas ir ES 
reikalavimus atitinkantis sąvartynas visiškai nepanašus į esamus neteisėtus ar 
nekontroliuojamus atliekų sąvartynus. Kaip paaiškinta pirmiau, ministrų sprendimai, priimti 
atlikus abiejų atliekų šalinimo vietų PAV procedūras, apima ir „integruoto atliekų tvarkymo 
įrenginį“, t. y. sąvartyną ir įrenginius, skirtus atliekoms apdoroti (rūšiuoti, perdirbti ir 
kompostuoti). Kalbant apie prioritetus, Graikijos valdžios institucijos pateikė pirmąjį 
sąvartyno projektą, pagal kurį galėtų būti nutraukta neteisėtų sąvartynų veikla, ir įsipareigojo 
vėlesniame etape, įgyvendinus sąvartyno projektą, imtis visų kitų priemonių (išankstinio 
apdorojimo, kompostavimo, taip pat priemonių, skirtų atliekoms išrūšiuoti vietoje ir t. t.).
Komisijos sprendime dėl bendro finansavimo pateikiamos specialios sąlygos siekiant 
užtikrinti, kad sąvartynai veiktų pagal EB teisės aktus (pvz., I priedo 12 punkto specialioji 
sąlyga Nr. 2).

Tai, kad sąvartyno projektas atidėtas dėl bylos nagrinėjimo Aukščiausiajame teisme, 
užvilkino visą procesą, nes svarbu, kad pirmiausia būtų priimtas teismo sprendimas, kuris 
nulemtų viso projekto sėkmę. Pažymėtina, šiuo metu vietos valdžios institucijos turi 
galimybę, jei nori, organizuoti kietųjų komunalinių atliekų perdirbimą arba kitokį pažangų 
tvarkymą ir imtis visų būtinų priemonių neteisėtiems sąvartynams uždaryti.
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Peticijos pateikėjas aiškiai nurodo penkis konkrečius terminus, numatytus Komisijos 
sprendimuose dėl bendro šių dviejų projektų finansavimo iš Sanglaudos fondo:

1. Peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo laikomasi 2005 m. birželio 30 d. termino, numatyto 
Komisijos sprendimo dėl bendro finansavimo (Sanglaudos fondas) I priedo 12 punkto 
specialiojoje sąlygoje Nr. 1, pagal kurią reikalaujama, kad kompetentingos Graikijos valdžios 
institucijos patvirtintų būtinas priemones, skirtas Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų reikalavimams dėl specialių (pavojingų ir t. t.) atliekų įvykdyti

Komisija norėtų pabrėžti, kad teisės aktai dėl tam tikrų kategorijų atliekų tvarkymo, kurių 
reikalaujama pagal Direktyvą 1999/31/EB, Graikijoje jau priimti, nors ir pasibaigus minėtam 
terminui. Graikija jau pranešė Komisijai, kad priėmė teisės aktus, kuriais reglamentuojamas 
šių specialių atliekų tvarkymas: ligoninių atliekų, naudotų alyvų; – naudotų padangų, baterijų 
ir akumuliatorių, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių; elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų.

2. Peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo laikomasi 2005 m. gruodžio 31 d. termino, numatyto 
Komisijos sprendimo dėl bendro finansavimo (Sanglaudos fondas) I priedo 12 punkto 
specialiojoje sąlygoje Nr. 2, pagal kurią reikalaujama, kad kompetentingos Graikijos valdžios 
institucijos patvirtintų būtinas priemones, skirtas Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų reikalavimams dėl perdirbimo, atliekų mažinimo ir t. t. įvykdyti. Iš tikrųjų, kaip 
nurodyta pirmiau, tinkamo sąvartyno įrengimas buvo kitų priemonių, numatytų ministrų 
sprendimuose, priimtuose atlikus dviejų aptariamų atliekų šalinimo vietų PAV, įgyvendinimo 
sąlyga. Komisija nustatė šią sąlygą manydama, kad sąvartynų darbai turėtų prasidėti jau 
2004 m. pabaigoje, taigi 2005 m. gruodžio 31 d. terminas buvo laikomas tinkamu siekiant 
paskubinti Graikijos valdžios institucijas parengti kitas numatytas priemones. Tačiau, kaip 
minėta, dėl nagrinėjimo teisme užvilkintas visas procesas.

3. Peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo laikomasi 2003 m. lapkričio 28 d. termino, numatyto 
Komisijos sprendimo dėl bendro finansavimo (Sanglaudos fondas) I priedo 12 punkto 5.b 
papunktyje, pagal kurį reikalaujama, kad kompetentingos Graikijos valdžios institucijos 
patvirtintų būtinas priemones, skirtas visiems neteisėtiems sąvartynams uždaryti ir jų 
eksploatavimui nutraukti. Visų pirma, minėta data yra ne galutinis terminas, bet Graikijos 
valdžios institucijų laiško Komisijai, kuriame apibūdinami esami neteisėti sąvartynai ir 
veiksmai šioje srityje, data. Iš tikrųjų specialiosios sąlygos Nr. 5 papunkčiuose, įskaitant 
papunktį b, nurodomi veiksmai, kurie turi būti užbaigti prieš galutinį mokėjimą šiam projektui 
iš Sanglaudos fondo, kaip aiškiai išdėstyta pačiame sprendime. Kadangi projektas dar 
nepradėtas, taip pat nekeliamas klausimas dėl galutinio mokėjimo. Vis dėlto pažymėtina, kad 
tam tikrų veiksmų dėl neteisėtų sąvartynų jau imtasi, nes Graikijos valdžios institucijos 
(Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Ūkio ministerija) jau patvirtino, kad bus 
skirtos lėšos neteisėtiems atliekų sąvartynams uždaryti ir sutvarkyti bei užtikrinti, kad visoje 
Graikijoje, įskaitant Atikos regioną, jie būtų pakeisti sąvartynais, atitinkančiais EB aplinkos 
teisės aktų reikalavimus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad remiantis oficialia 
informacija, kurią pateikė Graikijos valdžios institucijos susitariant dėl bendro finansavimo, 
Rytų Atikos regione veikė 15 neteisėtų ir nekontroliuojamų sąvartynų, vienas iš jų –
Gramatiko savivaldybės, o kitas – Keratėjos savivaldybės teritorijoje, kur turi būti įrengti du 
teisėti sąvartynai.
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4 ir 5 dalis: Peticijos pateikėjas nurodo, kad negali būti laikomasi darbų pradžios (2004 m. 
lapkričio 1 d.) ir darbų pabaigos (2007 m. gegužės 31 d.) terminų, numatytų Komisijos 
sprendimo I priedo 8 punkte. Akivaizdu, kad tai tiesa, nes darbai, kaip išaiškinta pirmiau, dar 
nepradėti. Aišku, kad Komisijos sprendimas turi būti keičiamas, kaip tai dažnai daroma pagal 
esamą administravimo tvarką. Iš turimos informacijos matyti, kad skelbimo apie kvietimą 
pareikšti susidomėjimą terminas baigėsi, atitinkami pasiūlymai pateikti, o galutiniai 
susitarimai dėl darbų pradžios, bent jau Gramatiko projekto atveju, turi būti sudaryti 
artimiausiu metu.

Komisija mano, kad prasideda kritinis kietųjų atliekų tvarkymo problemos Graikijoje, 
įskaitant Atikos regioną, sprendimo etapas, nes rengiamasi įgyvendinti kelias priemones 
siekiant visiškos atitikties Bendrijos politikos ir teisės aktų reikalavimams. Konkrečiai 
Atikoje, be esamos infrastruktūros, jau finansuotos Bendrijos lėšomis (pvz., mechaninio 
rūšiavimo ir komposto įrenginio Ano Liosijoje), kaip pirmą žingsnį prireiks įgyvendinti trijų 
sąvartynų, numatytų Atikos regioniniame plane ir patvirtintų 2003 m. Įstatymu Nr. 3164, 
projektus, su sąlyga, kad jie atitiks Direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų nustatytus 
techninius standartus ir reikalavimus. Be abejo, siekiant užtikrinti tvarius atliekų problemos 
šiame tankiai apgyvendintame Atikos regione sprendimo būdus, šių projektų įgyvendinimas 
turi būti lydimas papildomų priemonių, atitinkančių Bendrijos politiką dėl atliekų (t. y. dėl 
atliekų pakartotinio naudojimo, jų išrūšiavimo vietoje, perdirbimo, kompostavimo, deginimo, 
naudojant energijos rekuperacijos technologiją, ir t. t.). Komisija jau atkreipė dėmesį į šią 
būtinybę per derybas dėl naujojo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio, todėl tikimasi, kad 
per šį laikotarpį kietųjų atliekų tvarkymo srityje įvyks teigiamų pokyčių.-{}-

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2008 m. birželio 10 d.

Po 2008 m. sausio 24 d. Peticijų komitete surengtos diskusijos buvo surengti keli susitikimai su 
Graikijos valdžios institucijomis, skirti tolesniam sanglaudos politikos klausimų svarstymui, taip 
pat techniniai susitikimai dėl atliekų ir atitinkamų nuostatų suderinimo su EB aplinkos acquis
reikalavimais.

Graikijos valdžios institucijoms aiškiai pasakyta, kad jos turi sparčiau įgyvendinti papildomas 
priemones tam, kad patenkintų atitinkamų iš dalies pakeistų 2004 m. Sanglaudos fondo 
sprendimų sąlygas. Tuo pačiu principu grindžiamas reikalavimas laikytis regioninių atliekų 
tvarkymo planų ir juos įgyvendinti.

Be to, Graikijos valdžios institucijoms išsiųstas raštas (2008 04 02) dėl įgyvendinimo darbų ir 
įrenginių projektų, kurie numatyti Atikos regiono atliekų tvarkymo plane (RATP) ir patvirtinti 
Įstatymo Nr. 164 33 straipsniu (Graikijos oficialusis leidinys Nr. 176, 2003 7 2), laikantis ES 
politikos ir teisės aktų dėl atliekų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl perdirbimo centrų, 
kompostavimo įrenginių, sąvartynų ir t. t. 2006 m. vasario 22 d. iš dalies pakeistame Atikos 
regiono atliekų tvarkymo plane buvo patvirtintos sąvartynams parinktos vietos ir susijusių 
atliekų tvarkymo įrenginių projektai.

Pagal atitinkamus EB teisės aktus parinktose vietose (pvz., Gramatike, Keratėjoje ir t. t.) 
atliktas poveikio aplinkai vertinimas (PAV) be sąvartynų apėmė ir papildomus įrenginius, 
pvz., išankstinio apdorojimo ir kompostavimo įrenginius, perdirbimo centrus ir t. t., kuriuos 
Graikijos valdžios institucijos pavadino integruoto atliekų tvarkymo įrenginiais (IATĮ). Apie 
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tai galima sužinoti iš ministrų sprendimų, apibrėžiančių šioms vietoms skirtus reikalavimus ir 
sąlygas. 

Kaip nurodyta pirmiau, dėl susirūpinusių piliečių bylinėjimosi Graikijos aukščiausiajame 
teisme sąvartynų, kurie bendrai finansuojami iš Sanglaudos fondo, įrengimo darbai atidėti. 
Atrodo, kad dabar po palankaus šio teismo sprendimo (t. y. atmetus visus ieškinius, kuriais 
siekiama panaikinti ministrų sprendimus) darbus vėl galima pradėti. Dėl to Komisijai svarbu 
žinoti esamą padėtį, susijusią su papildomų priemonių, skirtų užbaigti įrengti IATĮ (t. y. 
perdirbimo, kompostavimo ir išankstinio apdorojimo įrenginius ir t. t.), planavimu ir 
įgyvendinimu. To reikia ne vien tam, kad būtų laikomasi ES teisės aktų dėl atliekų sąvartynų, 
bet ir tam, kad būtų išvengta problemų, susijusių su mokėjimais, skirtais bendrai 
finansuojamiems projektams, nes pirmiau minėti įrenginiai yra neatskiriama Fylio–
Gramatiko–Keratėjos sąvartynų projektų dalis ir jiems taikomos specialios sprendimų dėl 
finansavimo sąlygos.

Komisija toliau nagrinės šią problemą remdamasi informacija, kurios pareikalauta iš 
kompetentingų Graikijos valdžios institucijų.

Reikia pažymėti, kad bendro atliekų tvarkymo Graikijoje klausimu Komisija buvo oficialiai 
informuota, jog įsteigtas tarpžinybinis komitetas (2008 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 465), 
skirtas integruoto atliekų valdymo planų įgyvendinimo stebėsenai. Tiksliau tariant, komiteto 
tikslas – koordinuoti ir stebėti, kad integruoto atliekų tvarkymo planas būtų įgyvendinamas 
laikantis susijusių EB teisės aktų reikalavimų.

Remiantis turimais duomenimis, negalima daryti išvados, kad būtų kokiu nors būdu pažeisti EB 
aplinkos teisės aktai. Leidimai susijusiems projektams, atrodo, suteikti laikantis atitinkamų EB 
aplinkos teisės aktų nuostatų. Leidimai susijusiems projektams, atrodo, suteikti laikantis 
atitinkamų EB aplinkos teisės aktų nuostatų.

Bet kuriuo atveju Komisija gali tik pakartoti, kad kompetentingos Komisijos tarnybos tikrins, ar 
projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo, atveju tinkamai įgyvendinamas planas ir 
reikalavimai, apibrėžti pagal specialiąsias sąlygas (numatytas pirmiau minėtų sprendimų I priedo 
12 punkte).“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad atsakingos Graikijos valdžios institucijos išdavė leidimą 
įrengti du sąvartynus netoli Mavro Vouno vietovės Gramatike ir Vragoni vietovės Keratėjoje, 
esančių Rytų Atikos regione (atitinkamai šiaurinėje ir pietinėje dalyse), kurie padarys didelę 
žalą ypatingos gamtinės ir istorinės vertės teritorijų aplinkai. Pasak peticijos pateikėjo, 
nesilaikoma kelių Komisijos sprendimo dėl bendro finansavimo iš Sanglaudos fondo sąlygų.

Savo ankstesniuose laiškuose Komisija nuodugniai išaiškino, kad leidimai atitinkamiems 
projektams suteikti remiantis atitinkamų EB aplinkos teisės aktų, t. y. Direktyvos 85/337/EB1, 
su pakeitimais, kuri dar vadinama Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva, ir Direktyvos 
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OL L 175, 1985 7 5, p. 40. OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
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99/31/EB1 dėl atliekų sąvartynų, nuostatomis. Apie tai galima sužinoti iš bendrų ministrų 
sprendimų, priimtų užbaigus PAV procedūrą ir apibrėžiančių šioms vietoms skirtus 
reikalavimus ir sąlygas. Šie sprendimai susiję su integruoto atliekų tvarkymo įrenginiu, kurį 
sudaro sąvartynas ir atliekoms tvarkyti skirti įrenginiai. Šie sprendimai susiję su integruoto 
atliekų tvarkymo įrenginiu, kurį sudaro sąvartynas ir atliekoms tvarkyti skirti įrenginiai.
Reikėtų pabrėžti, kad Graikijos aukščiausiasis teismas atmetė visus peticijos pateikėjų 
pateiktus ieškinius, priimdamas sprendimą, kad sąvartynų vietos parinktos laikantis Graikijos 
teisės aktų, įskaitant tuos, kuriais į nacionalinę teisę perkeltos PAV direktyvos nuostatos, 
reikalavimų. Taigi nenustatyta kokių nors EB aplinkos teisės aktų pažeidimų.

Kalbant apie sąlygų, įtrauktų į Komisijos sprendimus, susijusius su bendru finansavimu iš 
Sanglaudos fondo, patenkinimą, darbų vykdymas atidėtas daugiausia dėl pirmiau minėto bylų, 
kurias prieš bendrus ministrų sprendimus iškėlė piliečiai, nagrinėjimo. Graikijos valdžios 
institucijos paprašė iš dalies pakeisti Komisijos sprendimus dėl bendro finansavimo, visų 
pirma pratęsti darbų įvykdymo terminą. Šiuo metu Komisija vertina šiuos prašymus, taip pat 
klausimus dėl konkrečių sąlygų, numatytų sprendimuose leidimams suteikti, įgyvendinimo.

Komisija nėra patenkinta pažanga, padaryta įgyvendinant abu projektus, todėl aiškiai nurodė 
Graikijos valdžios institucijoms, kad jos turi sparčiau vykdyti papildomų įrenginių statybą ir 
įgyvendinti papildomas priemones, numatytas regioniniame atliekų tvarkymo plane. Komisija 
laikinai sustabdė išmokų, skirtų dviem bendrai finansuojamiems projektams, mokėjimą, kad 
galėtų įvertinti padarytą pažangą. 

Remdamasi turima informacija, Komisija nenustatė kokių nors EB aplinkos teisės aktų 
pažeidimų. 

Kalbant apie sąlygų, įtrauktų į Komisijos sprendimus, susijusius su bendru finansavimu iš 
Sanglaudos fondo, patenkinimą, Komisija imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog 
nustatytos specialios sąlygos būtų veiksmingai įgyvendintos.

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad atsakingos Graikijos valdžios institucijos suteikė leidimą 
įrengti sąvartynus netoli Mavro Vouno vietovės Gramatike ir Vragoni vietovės Keratėjoje–
Lavreotikyje, esančių Rytų Atikos regione. Jis tvirtina, kad minimi projektai pažeidžia 
galiojančius ES teisės aktus, todėl prašo Parlamento imtis priemonių.

2004 m. buvo nutarta iš Sanglaudos fondo suteikti paramą abiem projektams, t. y. sąvartynų 
Gramatike ir Keratėjoje įrengimui. Komisijos sprendimuose dėl paramos suteikimo numatytos 
kelios specialios sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinti pagal 
atitinkamus ES teisės aktus dėl atliekų tvarkymo (ypač Direktyvą 99/31/EB). Vis dėlto dėl bylų, 
kurias iškėlė nuostolių patyrę kaimynystėje gyvenantys piliečiai, nagrinėjimo Graikijos 
aukščiausiajame teisme šių projektų įgyvendinimas atidėtas. Dėl to Graikijos valdžios 
institucijos paprašė, kad Komisija iš dalies pakeistų sprendimus dėl bendro finansavimo ir 
visų pirma iki 2010 m. gruodžio 31 d. pratęstų darbų įvykdymo terminą.

2007 m. Graikijos aukščiausiasis teismas atmetė visus peticijos pateikėjų pateiktus ieškinius, 
nuspręsdamas, kad sąvartynų vietos parinktos ir leidimai joms įrengti išduoti laikantis 
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Graikijos teisės aktų, įskaitant tuos, kuriais į nacionalinę teisę perkeltos ES teisės aktų 
(direktyvų 85/337/EEB ir 99/31/EB) nuostatos, reikalavimų. Taigi atrodo, kad ES aplinkos 
teisės aktai nebuvo pažeisti.

Nepaisant šių teismo sprendimų, pažangos įgyvendinant projektus nebuvo pasiekta dėl kelių 
priežasčių, įskaitant smarkų nuostolių patyrusių gyventojų, kurie trukdė statybos darbams, 
pasipriešinimą.

Remiantis naujausia informacija, gauta iš Graikijos valdžios institucijų, Gramatiko sąvartyno 
statyba šiuo metu vyksta priimtinu tempu ir tikimasi, kad jis pradės veikti 2011 m. pradžioje.
Deja, Keratėjos sąvartyno statyba dar nepradėta, todėl Komisija paprašė Graikijos valdžios 
institucijų ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės mėn. pateikti išsamią informaciją apie pažangą, 
padarytą įgyvendinant šį projektą.

Remdamasi turima informacija, Komisija nenustatė kokių nors EB aplinkos teisės aktų 
pažeidimų. 

Kalbant apie pažangą įgyvendinant abu projektus, Komisija imasi visų būtinų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinti pagal 2004 m. Sanglaudos fondo 
sprendimus, įskaitant juose numatytas specialias sąlygas.

7. Papildomas Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijų komitetui paprašius, Komisija pateikia naujos informacijos apie nacionalinio lygmens 
teismo procesą dėl Keratėjos ir Gramatiko sąvartynų. 

Keratėjos sąvartynas

2010 m. gruodžio 13 d. gyventojai, tvirtinantys turį nuosavybės teises į statybviete paverstus 
žemės plotus, paprašė Lavrijo apskrities teismo taikyti laikinąsias priemones, kad visi statybos 
konsorciumo darbai būtų sustabdyti ir visos darbo mašinos ir įranga pašalinti iš statybvietės. 
Savo sprendime Nr. 199/2010 Lavrijo apskrities teismas sutiko taikyti kai kurias laikinąsias 
priemones (t. y. statybų konsorciumas sustabdys visus statybų darbus, bet jam leista vykdyti 
parengiamuosius darbus). 2010 m. gruodžio 30 d. Graikijos valstybė pateikė prašymą Lavrijo 
apskrities teismui, kad jo sprendimas dėl darbų nutraukimo būtų sustabdytas, tačiau šis prašymas 
buvo atmestas. 

Šį sprendimą Graikijos valstybė apskundė Atėnų pirmosios instancijos teismui. 2011 m. birželio 
24 d. paskelbtas Atėnų pirmosios instancijos teismo sprendimas (Nr. 2983/24-06-2011), kuriuo 
teismas atmetė Graikijos valstybės apeliaciją ir statybų konsorciumui nurodė sustabdyti visus 
darbus ir pašalinti iš statybvietės visas darbo mašinas ir įrangą. Taigi, laukiant sprendimo dėl 
pagrindinės bylos, statybvietėje galima vykdyti tik parengiamuosius darbus.

Komisija visų pirma norėtų pranešti Peticijų komitetui, kad Graikijos valdžios institucijos pasiūlė 
šį Sanglaudos fondo projektą nutraukti, nes nepadaryta jokios pažangos. Atitinkama Bendrijos 
parama iš Sanglaudos fondo, iš pradžių numatyta šiam projektui (14 588 032 EUR), panaikinta. 
Vis dėlto Komisija ir toliau skatins Graikijos valdžios institucijas spręsti atliekų tvarkymo 
problemas ir pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis dabartiniu programavimo laikotarpiu.
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Gramatiko sąvartynas

Nuo 2012 m. vasario dėl teismo proceso darbai sustabdyti. Ar šis projektas bus baigtas iki 
2012 m. pabaigos, priklausys nuo teismo sprendimo. Terminas, iki kurio projektas atitiko 
bendro finansavimo iš Sanglaudos fondo kriterijus, baigėsi 2011 m. gruodžio 31 d. Vis dėlto 
Graikijos valdžios institucijos šį projektą gali užbaigti iki 2013 m. birželio 30 d. 
nacionalinėmis lėšomis.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas (REV V), gautas 2014 m. vasario 28 d.

Iš Graikijos valdžios institucijų Komisija gavo ir dabar nagrinėja sąvartyno statybos Mavro 
Vouno vietovėje Gramatike, šiaurės rytų Atikos regione projekto užbaigimo dokumentus. 
Savo analizėje Komisija tikrina atitiktį specialiosioms sąlygoms.

Šiuo atžvilgiu Komisija pareikalavo, kad Graikijos valdžios institucijos pateiktų atnaujintą 
informaciją, kaip vyksta projekto užbaigimas. Graikijos valdžios institucijos pateikė 
informaciją apie tebesprendžiamas problemas. Anot Graikijos valdžios institucijų, sąvartynas 
jau užbaigtas ir šiuo metu vyksta įvairūs tikrinimai. Prieigos keliai geri, statyba vyksta 
netrikdomai. Mobiliąją įrangą teikia operatorius savo lėšomis. Atsižvelgdami į konsultanto 
technikos klausimais sutartinius įsipareigojimus, jie stebi statybos projekto eigą. Prieš 
išduodama užbaigimo pasiūlymą Komisija patikrins darbų būklę.


