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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0078/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Mavroudis Voridis, par atkritumu izgāztuves būvniecību Atikas austrumu 
daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķijas atbildīgās iestādes ir devušas atļauju būvēt 
izgāztuvi Mavro Vouno apkaimē Grammatikou pašvaldībā un Bragoni apkaimē
Kerateas-Lavreotikis pašvaldībā Atikas austrumu daļā. Viņš apgalvo, ka minētais projekts ir 
pretrunā attiecīgajiem ES tiesību aktiem un tāpēc lūdz Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

Atbilstīgas vides infrastruktūras trūkums atkritumu apsaimniekošanā Grieķijā ir svarīgs 
jautājums. Komisijas dienesti cieši seko līdzi visiem notikumiem šajā jomā, lai nodrošinātu 
attiecīgo Eiropas Kopienas (EK) tiesību aktu ievērošanu un Grieķijā saražoto cieto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā. Atikas apgabalā situācija ir diezgan 
atšķirīga daudzu faktoru dēļ: apgabala relatīvi augstā apdzīvotība (2004. gadā dzīvoja 
aptuveni 4 000 000 iedzīvotāju, kas veido 36 % no kopējā Grieķijas iedzīvotāju skaita), mazā 
sabiedrības izpratne par atkritumu apsaimniekošanu un tādējādi problēmas ar sabiedrības 
piekrišanu ierosinātajiem risinājumiem, kavējumi vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanā utt.

Komisija ir centusies gan juridiski, gan finansiāli labot šo situāciju un sekmēt atbilstīgu cieto 
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atkritumu izgāztuvju apsaimniekošanu visā Grieķijā, arī Atikas apgabalā.

Attiecībā uz finansiālo palīdzību, īpaši saistībā ar Kopienas atbalsta shēmu laika posmam no 
1999. gada līdz 2006. gadam, kā arī iepriekšējām shēmām, EK finansējums ir piešķirts cieto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem. Patiesībā Atikas apgabalā visi svarīgie 
projekti jau ir saņēmuši līdzfinansējumu. 2004. gada decembrī tika apstiprināts Kopienas 
finansējums no Kohēzijas fonda galvenajiem atkritumu apsaimniekošanas projektiem Atikā, 
tas ir, atkritumu poligonam Fyli pašvaldībā Atikas rietumos, kā arī lūgumrakstā minētajiem 
poligoniem Grammatiko un Keratea pašvaldībās Atikas austrumos. Turklāt Grieķijas iestādes 
uzņēmās skaidras saistības slēgt nelegālos poligonus, no kuriem daži ir arī Atikas apgabalā 
(saskaņā ar pārskatīto valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas apstiprināts 2003. gadā, 
visi nelegālie poligoni ir jāslēdz un jāatveseļo līdz 2008. gada beigām).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbildīgās Grieķijas iestādes ir atļāvušas izveidot divus 
poligonus Mavro Vouno apkaimē Grammatiko pašvaldībā un Bragoni apkaimē Keratea
pašvaldībā Atikas austrumu daļā (attiecīgi ziemeļos un dienvidos), kas izraisīs ievērojamu 
kaitējumu videi teritorijās ar milzīgu dabas un vēsturisko vērtību. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka nav ievēroti vairāki Komisijas lēmuma panti par līdzfinansēšanu no Kohēzijas 
fonda, piemēram, Komisijas lēmuma I pielikuma 8. punkts par darbu sākumu un beigām, kā 
arī tā paša pielikuma 12. punkta „Īpašie nosacījumi” 1., 2. un 5.b apakšpunkts, kuros izklāstīti 
daži īpaši nosacījumi un termiņi, kas ir jāievēro.

Komisija ļoti labi apzinās šo situāciju attiecībā uz cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Grieķijā un īpaši Atikas apgabalā, kura dažas teritorijas, arī lūgumrakstā minētās teritorijas, 
atbilstīgas infrastruktūras trūkuma dēļ apkalpo nelegāli poligoni.

Šīs divas lūgumrakstā minētās vietas Atikas austrumu daļā saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju izvēlējās no vairākām citām vietām pēc vairākām diskusijām, pētījumiem utt., ko 
veica attiecīgās vietējās un valsts iestādes. Visu iespējamo vietu galīgo apstiprināšanu noteica 
ar īpašu likumu, ko pieņēma pēc debatēm un balsošanas Grieķijas parlamentā 2003. gada 
jūnijā (likums Nr. 3164, 33. pants, Grieķijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 
Nr. 176/2-7-2003). Sīkākā ietekmes uz vidi novērtējumā saskaņā ar IVN direktīvu 
85/337/EK1, ņemot vērā grozījumus, šīs divas vietas apstiprināja kā vispiemērotākās poligonu 
izveidei. Veiktie ietekmes uz vidi novērtējumi un attiecīgie ministriju lēmumi, kas paredzēti 
valsts tiesību aktos, transponējot IVN direktīvu, attiecās ne tikai uz poligoniem atsevišķi, bet 
drīzāk uz „atkritumu apsaimniekošanas iekārtām”, kā arī uz atkritumu otrreizējas pārstrādes, 
kompostēšanas un pirmapstrādes noteikumiem.

Grieķijas iestādes 2004. gadā iesniedza Komisijai pilnīgu dokumentāciju par Kohēzijas fonda 
finansējumu tikai poligonu izveidei, kas ir prioritāte, lai apturētu nekontrolēto, nelikumīgo 
izgāztuvju izmantošanu attiecīgajā apgabalā, paskaidrojot, ka papildu pasākumus „integrētai 
apsaimniekošanai” uzsāks vēlāk un jebkurā gadījumā pēc poligonu izveides, izmantojot valsts 
finansējumu. Komisija, izvērtējot iepriekš minēto projektu atbilstību Kopienas likumiem, arī 
tiem, kas saistīti ar vidi, nolēma piedalīties to līdzfinansēšanā 2004. gada decembrī. Lai 
nodrošinātu plāna vispārēju pareizu īstenošanu, Komisija ieviesa vairākas īpašas klauzulas 
I pielikuma 12. punktā par iepriekš minētajiem lēmumiem, kas, pēc lūgumraksta iesniedzēja 
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domām, ir pārkāpti. Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas par atkritumu izgāztuvēm 5. pantu 
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, ko nogādā izgāztuvēs, ir jāsamazina līdz 
75 % no kopējā bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apjoma (pēc svara), kas saražots 
1995. gadā vai pēdējā gadā pirms 1995. gada, par ko ir iegūstami standartizēti Eurostat dati.
Grieķijai šīs saistības ievērošanas termiņš ir 2010. gada jūlijs.

Pilsoņu tiesiskās darbības dēļ Grieķijas tiesās pret Grieķijas iestāžu lēmumiem par attiecīgo 
vietu izvēli iepriekš minēto projektu izpildes darbi vēl nav sākušies. Patiesībā tas notika tikai 
2007. gada aprīlī, kad Grieķijas Augstākā tiesa pasludināja pozitīvu spriedumu par 
izgāztuvēm Atikas rietumu daļā Fyli pašvaldībā un Atikas austrumu daļā Grammatiko 
pašvaldībā, noraidot visus prasītāju argumentus un uzskatot, ka to izvēle atbilst Grieķijas 
tiesību aktiem, tostarp Grieķijas tiesību aktiem, kuros ir transponēti Kopienas tiesību akti un 
īpaši ietekmes uz vidi novērtējums. Par poligonu Keratea pašvaldībā lēmums vēl nav 
pieņemts.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, Komisijai ir šādi komentāri attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja konkrētajiem argumentiem:

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka neapstrādātu atkritumu poligonu izveide vispār nav 
atļauta saskaņā ar Direktīvu 99/31/EK1 par atkritumu poligoniem, un tādēļ poligonu iekārtas 
Grammatiko un Keratea pašvaldībās nav jānodod ekspluatācijā pirms „atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtu” uzstādīšanas. Komisijas lēmuma par līdzfinansējumu mērķis ir 
nodrošināt to, lai poligons darbotos kopā ar visu nepieciešamo atkritumu apstrādes pasākumu 
īstenošanu.

Poligoni ir pieņemama atkritumu apglabāšanas metode ar noteikumu, ka tā atbilst 
Direktīvā 99/31/EK noteiktajām prasībām. Labi pārvaldīts un ES prasībām atbilstīgs poligons 
nemaz neatgādina pašreizējās nelegālās vai nekontrolētās atkritumu izgāztuves. Ministriju 
lēmumi, kā skaidrots iepriekš, noslēdzot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru abām 
vietām, attiecas uz „atkritumu integrētās apsaimniekošanas iekārtu uzstādīšanu”, t. i., uz 
poligonu un iekārtām, kuru mērķis ir apstrādāt atkritumus (šķirošana, otrreizēja pārstrāde un 
kompostēšana). Runājot par prioritātēm, Grieķijas iestādes vispirms iepazīstināja ar 
izgāztuvju projektu, lai nelikumīgo atkritumu poligonu darbību varētu apturēt, un tās uzņēmās 
saistības uzsākt visus citus pasākumus (pirmapstrādi, otrreizējo pārstrādi, kompostēšanu, kā 
arī izveidot dalīto atkritumu savākšanu utt.) vēlāk pēc atkritumu poligonu izveides. Komisijas 
lēmumā par līdzfinansējumu ir īpašas klauzulas, lai garantētu, ka poligons darbosies saskaņā 
ar EK tiesību aktiem (piemēram, I pielikuma 12. punkta īpašā 2. klauzula).

Visu procesu aizkavēja tiesvedība Augstākajā tiesā par atkritumu poligonu izveides projektu, 
jo bija svarīgi vispirms saņemt tiesas spriedumu, kas būtu nosacījums tam, lai viss projekts 
izdotos. Ir jāatzīmē, ka vietējās iestādes pēc savas vēlēšanās var organizēt sadzīves cieto 
atkritumu otrreizēju pārstrādi vai izmantot citus mūsdienīgus apsaimniekošanas veidus un 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai slēgtu nelegālās izgāztuves.

Lūgumraksta iesniedzējs konkrēti atsaucas uz pieciem noteiktajiem termiņiem, kas minēti 
Komisijas lēmumos par attiecīgo divu projektu līdzfinansēšanu no Kohēzijas fonda.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
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1. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav ievērots Komisijas lēmuma I pielikuma 
12. punkta 1. īpašajā klauzulā noteiktais termiņš (2005. gada 30. jūnijs) par līdzfinansējuma 
saņemšanu (no Kohēzijas fonda), kas pieprasa kompetentajām Grieķijas iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Direktīvas 1999/31/EK prasības par atkritumu 
poligoniem attiecībā uz īpašu atkritumu (piemēram, bīstamo atkritumu utt.) apsaimniekošanu.

Komisija gribētu uzsvērt, ka Grieķija jau ir pieņēmusi tiesisko regulējumu īpašu atkritumu 
kategoriju apsaimniekošanā, kas noteikts Direktīvā 1999/31/EK, kaut gan tas ir noticis pēc 
iepriekš minētā termiņa. Grieķija jau ir paziņojusi Komisijai par vairāku tiesību aktu 
pieņemšanu, kas regulē šādu īpašu atkritumu kategoriju apsaimniekošanu: slimnīcu atkritumi;
atkritumeļļas; izlietotās riepas; baterijas un akumulatori; nolietotie transportlīdzekļi; izlietotās 
elektriskās un elektroniskās iekārtas.

2. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netika ievērots Komisijas lēmuma par 
līdzfinansējumu (no Kohēzijas fonda) I pielikuma 12. punkta 2. īpašajā klauzulā noteiktais 
termiņš 2005. gada 31. decembris, līdz kuram kompetentajām Grieķijas iestādēm tika 
pieprasīts veikt nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Direktīvas 1999/31/EK prasības par 
atkritumu poligoniem attiecībā uz atkritumu pārstrādi, apjoma samazināšanu utt. Patiesībā, kā 
jau norādīts iepriekš, atbilstīga poligona izveide bija priekšnoteikums citu pasākumu 
veikšanai, kas bija paredzēti ministrijas lēmumā, pabeidzot ietekmes uz vidi novērtējumu 
abām attiecīgajām vietām. Komisija bija ieviesusi šo klauzulu pieļaujot, ka darbi pie poligona 
izveides būs jau sākušies līdz 2004. gada beigām, tādēļ termiņu 2005. gada 31. decembri 
uzskatīja par atbilstīgu, lai steidzinātu Grieķijas iestādes sagatavot citus paredzētos 
pasākumus. Tomēr, kā jau ir paskaidrots, tiesvedība aizkavēja visu projektu.

3. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netika ievērots Komisijas lēmuma par 
līdzfinansējumu (no Kohēzijas fonda) I pielikuma 12. punkta 5.b īpašajā klauzulā noteiktais 
termiņš 2003. gada 28. novembris, līdz kuram kompetentajām Grieķijas iestādēm tika 
pieprasīts veikt nepieciešamos pasākumus, lai slēgtu un pārtrauktu izmantot nelegālās 
izgāztuves. Iepriekš minētais datums nav termiņš, bet Grieķijas iestāžu vēstules datums 
Komisijai, sniedzot pārskatu par esošajām nelegālajām izgāztuvēm un rīcību šajā jomā.
Faktiski īpašās 5. klauzulas apakšklauzulās, arī b) apakšklauzulā, bija minētas darbībām, kas 
jāpabeidz līdz galīgajam maksājumam šim projektam no Kohēzijas fonda, kā skaidri bija 
norādīts lēmumā. Tā kā projekts vēl nav sācies, nav arī galīgā maksājuma. Tomēr ir jāatzīmē, 
ka pašreiz tiek veikti īpaši pasākumi attiecībā uz nelegālajām izgāztuvēm, jo Grieķijas 
iestādes (Vides ministrija, Iekšlietu ministrija un Ekonomikas ministrija) jau ir paredzējušas 
finansējumu, lai slēgtu un atveseļotu nelegālās atkritumu izgāztuves un nodrošinātu to 
aizstāšanu ar poligoniem saskaņā ar EK vides tiesību aktu prasībām visā Grieķijā, arī Atikas 
apgabalā. Ir interesanti atzīmēt arī to, ka saskaņā ar Grieķijas iestāžu iesniegto oficiālo 
informāciju  līdzfinansējuma dokumentācijas iesniegšanas laikā Atikas apgabala austrumu 
daļā bija 15 nelegālas un nekontrolētas izgāztuves, no kurām viena ir Grammatiko pašvaldības 
teritorijā un otra Keratea pašvaldības teritorijā, kur ir jāizveido divas attiecīgās likumīgās 
izgāztuves.

4. un 5. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nevar ievērot darbu sākuma datumu (2004. gada 
1. novembris) un darbu pabeigšanas datumu (2007. gada 31. maijs), kas paredzēti Komisijas 
lēmuma I pielikuma 8. punktā. Tā tas acīmredzot ir, jo darbi vēl nav sākušies, kā jau ir 
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paskaidrots iepriekš. Ir skaidrs, ka Komisijas lēmums ir jāgroza, kā tas bieži notiek saskaņā ar 
pašreizējo administratīvo praksi. Saskaņā ar esošo informāciju ir noslēdzies uzaicinājums 
paust ieinteresētību, ir iesniegti priekšlikumi un notiek pēdējā sagatavošanās, lai sāktu darbus 
vismaz pie projekta Grammatiko pašvaldībā.

Secinājums

Komisija uzskata, ka jautājums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Grieķijā, arī 
Atikas apgabalā, ir sasniedzis svarīgu posmu, kad ir jāīsteno vairāki pasākumi, lai pilnībā 
ievērotu Kopienas politiku un tiesību aktu prasības šajā jomā. Īpaši Atikas apgabalam līdz ar 
pašreizējo infrastruktūru, ko jau finansē no Kopienas fondiem (piemēram, mehānisko 
šķirošanas un kompostēšanas iekārtu Ano Liossia priekšpilsētā), šķiet, ka trīs poligonu 
projekti, par ko ir lemts Atikas apgabala attīstības plānā un kas ir apstiprināti ar 2003. gada 
likumu Nr. 164, ir vajadzīgi kā pirmais solis ar noteikumu, ka tie atbilst 
Direktīvas 1999/31/EK tehniskajiem standartiem un prasībām par atkritumu poligoniem. Pēc 
šiem projektiem noteikti ir jāseko turpmākiem pasākumiem saskaņā ar Kopienas politiku 
attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu (t. i., atkārtota izmantošana, dalīta atkritumu 
savākšana, atkārtota pārstrāde, kompostēšana un sadedzināšana ar enerģijas rekuperāciju utt.), 
lai nodrošinātu ilgtspējīgus atkritumu problēmas risinājumus šajā blīvi apdzīvotajā Atikas 
apgabalā. Komisija jau ir skaidrojusi šo vajadzību sarunu laikā par jauno programmas periodu 
2007.–2013. gadam, un cerams, ka būs pozitīvi notikumi cieto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas jomā šajā periodā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

Pēc diskusijas Lūgumrakstu komitejā 2008. gada 24. janvārī notika vairākas tikšanās ar Grieķijas 
iestādēm kā Kohēzijas politikas jautājumu turpinājums vai tehniskas sanāksmes attiecībā uz 
atkritumiem un saskaņotību ar EK acquis vides jautājumos.

Grieķijas iestādēm likta skaidri saprast, ka tām ir jāpanāk tālāka virzība papildu pasākumu 
īstenošanā, ievērojot attiecīgos 2004. gadā grozītos Kohēzijas fonda lēmumus. Tas pats princips 
attiecas uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu ievērošanu un īstenošanu.

Turklāt ir nosūtīta vēstule Grieķijas iestādēm (2/4/2008) attiecībā uz darbu un iekārtu 
īstenošanu, par ko ir pieņemts lēmums Atikas Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 
(RWMP) un kas noslēdzās ar 3164. tiesību akta 33. pantu (Grieķijas Oficiālajā 
Vēstnesī 176/2-7-2003) atbilstīgi EK politikai un tiesību aktiem par atkritumu jomu, ieskaitot 
atkritumu pārstrādes centrus, kompostēšanas vietas, izgāztuves utt. 2006. gada 22. februārī 
grozītais Atikas RWMP apstiprināja izvēlētās vietas un ar tām saistītās atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas.

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), ko veica par izvēlētajām vietām (piemēram, 
Grammatiko, Keratea utt.) saskaņā ar attiecīgajiem EK tiesību aktiem, ietvēra līdz ar poligonu 
tādas papildu iekārtas kā pirmapstrādes un kompostēšanas vienības, atkritumu pārstrādes 
centri utt., ko Grieķijas iestādes ir noteikušas kā atkritumu integrētās apsaimniekošanas 
iekārtas (AIAI). To var redzēt ministriju lēmumos par noteikumiem un nosacījumiem, kas 
noteikti šīm vietām.
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Kā jau iepriekš norādīts, sakarā ar tiesvedības procesu, ko ieinteresētie pilsoņi uzsāka 
Grieķijas Augstākajā tiesā, darbi poligonos, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds, tika atlikti.
Liekas, ka tagad pēc šīs tiesas pozitīva lēmuma (t. i., atteikuma visai tiesvedībai, kas uzsākta 
ar mērķi anulēt ministrijas lēmumus) darbi ir gatavi sākties. Tāpēc Komisijai ir svarīgi zināt, 
kāds ir pašreizējais stāvoklis attiecībā uz papildu pasākumu plānošanu un celtniecību AIAI 
nobeigšanai (atkritumu pārstrāde, kompostēšana un pirmapstrādes vienības utt.). Tas ir 
nepieciešams ne tikai tādēļ, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti ES tiesību akti attiecībā uz 
atkritumu poligoniem, bet arī, lai izvairītos no problēmām attiecībā uz līdzfinansētu projektu 
maksājumiem, ņemot vērā, ka tie veido Phyli-Grammatiko-Keratea integrētu daļu un uz tiem 
attiecas īpaši nosacījumi finansēšanas lēmumos.

Komisija arī turpmāk sekos šim jautājumam, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta no 
kompetentajām Grieķijas iestādēm.

Jāatzīmē, ka attiecībā uz vispārējo atkritumu apsaimniekošanu Grieķijā Komisija ir saņēmusi 
oficiālu informāciju par to, ka ir izveidota Starpministriju komiteja (Lēmums Nr. 465, 
17/3/2008) integrēto atkritumu apsaimniekošanas plānu īstenošanai un pārraudzībai.
Konkrētāk runājot, komitejas mērķis ir koordinēt un pārraudzīt integrētā atkritumu 
apsaimniekošanas plāna īstenošanu saskaņā ar EK likumdošanu.

Spriežot pēc pašreizējās situācijas, sākumā vēl nevar izdarīt secinājumu, ka EK vides 
likumdošana kaut kādā veidā tiks pārkāpta. Šķiet, ka attiecīgie projekti ir saņēmuši atļauju 
saskaņā ar attiecīgajos EK vides tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. Ja Komisija vēlākā 
posmā konstatēs jebkādu iespējamu pārkāpumu projekta pārraudzībā, tā veiks nepieciešamās 
darbības.

Katrā gadījumā Komisija var tikai atkārtot, ka attiecībā uz projektiem, kas tiek finansēti no 
Kohēzijas fonda, plāna un īpašo klauzulu (kas noteiktas saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu 
I pielikuma 12. punktu) likumīgo īstenošanu pārbaudīs kompetentie Komisijas dienesti.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka Grieķijas varas iestādes ir devušas atļauju būvēt divas 
izgāztuves Mavro Vouno apkaimē Grammatiko pašvaldībā un Bragoni apkaimē 
Kerateas-Lavreotikis pašvaldībā Atikas austrumu daļā (attiecīgi ziemeļos un dienvidos), kas 
šo teritoriju videi ar lielu dabas un vēstures vērtību radīs ievērojamu kaitējumu. Kā apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs, nav ievērotas vairākas Komisijas lēmumu par līdzfinansēšanu no 
Kohēzijas fonda klauzulas.

Savos iepriekšējos paziņojumos Komisija paskaidroja, ka šie projekti tika atļauti saskaņā ar 
attiecīgajiem ES vides tiesību aktiem, t. i., Direktīvu 85/337/EK1, kurā izdarīti grozījumi ar tā 
saucamo Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu (IVN) un Direktīvu 99/31/EK2 attiecībā uz 
atkritumu izgāšanu. Jāatgādina, ka IVN tika veikts ne tikai izgāztuvēm, bet arī atkritumu 
pirmapstrādes un kompostēšanas objektiem, atkritumu pārstrādes centriem utt. Tas ir redzams
ministriju apvienotajos lēmumos par IVN procedūras veikšanu un šo vietu būvniecības 
ekspluatācijas noteikumu un nosacījumu izveidi. Šie lēmumi attiecas uz „Integrētu atkritumu 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
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apsaimniekošanas ierīkošanu”, t. i. izgāztuvi un iekārtām, kuru mērķis ir atkritumu apstrāde.
Jāuzsver, ka Grieķijas Augstākā tiesa noraidīja visus lūgumraksta iesniedzēja izvirzītos 
argumentus, uzskatot, ka vietas izvēle atkritumu izgāztuvēm notika atbilstīgi Grieķijas tiesību 
aktiem, tostarp tam Grieķijas tiesību aktam, ar ko tiek transponēta IVN direktīva. Rezultātā, 
nav konstatējams EK tiesību aktu pārkāpums.

Attiecībā uz Komisijas lēmumu par līdzfinansēšanu saskaņā ar Kohēzijas fonda klauzulu 
atbilstību vajadzīgo fizisko darbu izpilde aizkavējās, galvenokārt, iedzīvotāju uzsākto iepriekš 
minēto tiesas prāvu pret ministriju kopējiem lēmumiem rezultātā. Grieķijas iestādes ir 
vērsušās ar lūgumu veikt grozījums Komisijas līdzfinansēšanas lēmumos, īpaši attiecībā uz 
darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Komisija pašreiz novērtē šos lūgumus un saistībā ar 
lēmumos par piešķiršanu ietverto speciālo noteikumu īstenošanu.

Komisija nav apmierināta ar abu projektu īstenošanas virzību un tādēļ ir informējusi Grieķijas 
varas iestādes, ka tām ir jāvirza uz priekšu papildu objektu būvniecība un jāīsteno valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzētie papildu pasākumi. Komisija pagaidām ir 
pārtraukusi maksājumus divos līdzfinansētajos projektos, lai novērtētu sasniegto progresu.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav konstatējusi nekādus attiecīgo EK vides 
tiesību aktu pārkāpumus.

Attiecībā uz atbilstību Kohēzijas fonda lēmumu līdzfinansēšanas klauzulām, Komisija veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu lēmumos ietverto speciālo klauzulu efektīvu 
īstenošanu.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atbildīgās Grieķijas varas iestādes ir devušas atļauju 
atkritumu izgāztuvju būvniecībai Mavro Vouno Grammatikou un Bragoni Kerateas 
Lavreotikis pašvaldību tuvumā Atikas austrumu daļā. Viņš apgalvo, ka ar attiecīgo projektu 
tiek pārkāpti spēkā esošie ES tiesību akti, un tādēļ lūdz Parlamentu iejaukties.

Abi projekti, ko veido atkritumu izgāztuvju būvniecība Grammatiko un Keratea pašvaldībās, 
2004. gadā saņēma dotācijas apstiprinājumu palīdzībai no Kohēzijas fonda. Komisijas lēmumos, 
kas attiecas uz palīdzības piešķiršanu, ietverti vairāki īpaši nosacījumi, kuru mērķis ir nodrošināt, 
lai projekti atbilstu attiecīgajiem ES tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā 
(galvenokārt Direktīvai 99/31/EK). Tomēr sakarā ar tiesvedību, ko Grieķijas Augstākajā tiesā 
uzsāka būvniecības skartie vietējie iedzīvotāji, šo projektu īstenošana tika aizkavēta. Tādēļ 
Grieķijas varas iestādes ir vērsušās ar lūgumu veikt grozījumus Komisijas līdzfinansēšanas 
lēmumos, īpaši attiecībā uz darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu līdz 2010. gada 
31. decembrim.

2007. gadā Grieķijas Augstākā tiesa noraidīja visus iedzīvotāju izteiktos argumentus, jo 
uzskatīja, ka atkritumu izgāztuvju vietu izvēle un atļauju piešķiršana notika saskaņā ar 
Grieķijas tiesību aktiem, tostarp Grieķijas likumu, ar kuru tika transponēti attiecīgie ES 
tiesību akti (Direktīvas 85/337/EEK un 99/31/EK). Tādēļ šķiet, ka šajā gadījumā nav noticis 
ES vides tiesību aktu pārkāpums.

Neskatoties uz šiem tiesas nolēmumiem, projektu īstenošana nevirzījās uz priekšu vairāku 
iemeslu dēļ, tostarp skarto iedzīvotāju stingrās opozīcijas dēļ, kas aizkavēja būvniecības darbu 
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uzsākšanu.

Pamatojoties uz nesen saņemto informāciju no Grieķijas varas iestādēm, atkritumu izgāztuves 
būvniecība Grammatiko virzās uz priekšu apmierinoši un to plānots nodot ekspluatācijā 
2011. gada sākumā. Atkritumu izgāztuves būvniecība Keratea vēl nav uzsākta, un Komisija ir 
pieprasījusi Grieķijas varas iestādēm sniegt sīkāku informāciju par būvniecības virzību ne vēlāk 
kā 2010. gada maijā.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav konstatējusi attiecīgo ES vides tiesību 
aktu pārkāpumus.

Attiecībā uz sasniegto abu projektu īstenošanā Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši Kohēzijas fonda 2004. gada lēmumiem, tostarp 
īpašajiem nosacījumiem.

7. (REV IV) Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā.

Pēc Lūgumrakstu komitejas pieprasījuma Komisija sniedz atjauninātu informāciju par valsts 
līmenī notiekošajiem tiesas procesiem saistībā ar atkritumu izgāztuvēm Keratea un Grammatiko
pašvaldībās.

Keratea atkritumu izgāztuve

2010. gada 13. decembrī iedzīvotāji, apgalvojot, ka viņiem pieder īpašumtiesības uz teritoriju, 
kurā notiek būvniecība, iesniedza Lavrion apgabaltiesā prasību par pagaidu pasākumu 
noteikšanu, lai piespiestu būvuzņēmumu konsorciju pārtraukt visus darbus un izvākt no 
būvlaukuma visu tehniku un iekārtas. Lavrion apgabaltiesa savā spriedumā Nr. 199/2010 daļēji 
apmierināja prasību noteikt pagaidu pasākumus (proti, būvuzņēmumu konsorcijam būtu 
jāpārtrauc jebkādi būvdarbi, tomēr ļaujot tam pabeigt priekšdarbus). Grieķijas valsts 2010. gada 
30. decembrī iesniedza Lavrion apgabaltiesā lūgumu atlikt Lavrion apgabaltiesas lēmuma izpildi, 
taču šis lūgums tika noraidīts.

Grieķijas valsts pārsūdzēja šos spriedumus Atēnu Pirmās instances tiesā. Atēnu Pirmās instances 
tiesa savā 2011. gada 24. jūnijā publiskotajā spriedumā noraidīja Grieķijas valsts apelācijas 
sūdzību, tādējādi liekot būvuzņēmumu konsorcijam pārtraukt jebkādus būvdarbus un izvākt no 
būvlaukuma visu tehniku un iekārtas. Tādējādi, kamēr nav pieņemts spriedums galvenajā lietā, 
būvlaukumā var veikt tikai priekšdarbus.

Komisija jo īpaši vēlētos darīt zināmu Lūgumrakstu komitejai, ka Grieķijas varas iestādes ir 
ierosinājušas atcelt šo Kohēzijas fonda finansēto projektu, jo tas nevirzās uz priekšu. Šim 
projektam sākotnēji paredzēto Kopienas palīdzību no Kohēzijas fonda (EUR 14 588 032 
apmērā) vēlāk atcēla. Tomēr Komisija turpinās mudināt Grieķijas varas iestādes atrisināt 
atkritumu apsaimniekošanas problēmas un izmantot pašreizējā plānošanas periodā paredzētos 
struktūrfondu līdzekļus.

Grammatiko atkritumu izgāztuve
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Kopš 2012. gada februāra būvdarbi ir pārtraukti tiesas procesu dēļ. Tas, vai šis projekts tiks 
pabeigts līdz 2012. gada beigām vai ne, būs atkarīgs no tiesas sprieduma. Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto izdevumu attiecināmības termiņš bija 2011. gada 31. decembris. Tomēr 
Grieķijas varas iestādes var pabeigt šo projektu līdz 2013. gada 30. jūnijam, izmantojot valsts 
līdzekļus.

8. Komisijas papildu atbilde (REV. V), kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Komisija no Grieķijas iestādēm ir saņēmusi noslēguma dokumentus Mavro Vouno apkaimē
Grammatikou pašvaldībā Atikas ziemeļaustrumos īstenotajam atkritumu izgāztuves 
būvniecības projektam, un šos dokumentus Komisija patlaban analizē. Šajā analīzē Komisija 
pārbauda atbilstību konkrētajiem nosacījumiem.

Šajā sakarībā Komisija prasīja Grieķijas iestādēm sniegt jaunāko informāciju par to, kā noris 
projekta pabeigšana. Grieķijas iestādes ir sniegušas jaunāko informāciju par pēdējiem 
jaunumiem. Saskaņā ar Grieķijas iestāžu ziņoto atkritumu izgāztuve ir pabeigta, un patlaban 
notiek testi un pārbaudes. Attiecībā uz piekļuves ceļiem patlaban notiek to būvniecība. 
Pārvietojamo aprīkojumu nodrošinās operators pats par saviem līdzekļiem. Attiecībā uz 
tehniskā konsultanta līgumsaistībām būvniecības projektam tiek sekots līdzi. Komisija 
pārbaudīs darbu stāvokli, pirms tā sniegs priekšlikumu projekta slēgšanai.


