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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Petitsioonikomisjon

31.10.2014

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0212/2008, mille on esitanud Belgia kodanik Ioannis 
Papadopoulos prügilate rajamise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väitel on jäätmekäitluse korraldus Kreekas vastuvõetamatu ning Kreeka 
peaks tasuma trahve iga ELi nõuetele mittevastava prügila eest. Trahvide vältimiseks 
kiirustab Kreeka prügilate rajamisega. Riigil on plaanis rajada prügilad lammaste ja veiste 
karjatamiseks kasutatavasse Karvounari piirkonda ja Lefkimi turismipiirkonda. Petitsiooni 
esitaja leiab, et nende Euroopa maksumaksja raha eest valmivate projektide elluviimine tuleb 
seada sõltuvusse eelneva sõltumatu keskkonnauuringu läbiviimisest ning kuni uuringu 
tulemuse avalikustamiseni tuleb projektide rahastamine peatada.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 11. juulil 2008. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 192 lõige 4).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 25. novembril 2008

Ühenduse tasandil reguleerib seda valdkonda direktiiv 1999/31/EÜ1 prügilate kohta. 
Direktiiviga kehtestatakse nõuded prügilate rajamisele, käitamisele, sulgemisele ja 
sulgemisjärgsele seirele.

                                               
1 EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1–19.
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Vastavalt direktiivi I lisale, mis käsitleb üldnõudeid kõigile prügilaliikidele, peab prügila 
asukoha määramisel arvestama:

a) kaugusega prügila piiri ning elamu- ja puhkepiirkondade, veeteede, veekogude ja muude 
põllumajandus- või linnarajoonide vahel;

b) piirkonna põhjavee, rannikuvee või looduskaitsealadega;

c) piirkonna geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega;

d) üleujutuse, pinnase vajumise, maalihke või laviiniohuga prügila alal;

e) piirkonna looduskaitse- või kultuuripärandiga.

Prügila asukoha määramine ning prügila tegevuseks loa andmine on liikmesriigi pädeva 
asutuse ülesanne. Prügila tegutsemiseks võib loa anda ainult siis, kui asukoha omadused 
eespool nimetatud nõuete osas näitavad, et prügila ei kujuta endast tõsist ohtu keskkonnale.

Prügilate puhul, kus kogutakse ohtlikke jäätmeid, tuleb läbi viia ka keskkonnamõju hindamine 
vastavalt direktiivile 85/337/EMÜ1 (muudetud direktiiviga 97/11/EÜ2) teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta. Muude prügilate puhul võib sellise hindamise 
läbi viia juhul, kui on tõendeid olulise keskkonnamõju tõenäosuse kohta. Direktiivi 
ülevõtmiseks jõustatud Kreeka õigusaktide kohaselt on prügila rajamiseks alati vaja läbi viia 
keskkonnamõju hindamine.

Komisjonile teadaolevalt anti luba Karvounari prügila avamiseks otsusega 3679/24.9.2003 
pärast keskkonnamõju hindamist (KMH). Hinnati ka Lefkimi prügila asukoha keskkonnamõju 
ning projektile anti heakskiit otsusega 7293/9.8.1999. Mõlemad asukohad on plaanis hõlmata 
ka alaliste piirkondlike jäätmemajanduskavadega.

Aluslepingute kaitsjana algatab komisjon juhul, kui tal on piisavalt tõendeid, et pidada
tõenäoliseks ühenduse õiguse rikkumist, liikmesriigi vastu menetluse. Siiski leiab komisjon 
petitsiooni esitaja toodud teabe alusel, et nimetatud kaks prügilat vastavad viidatud ühenduse 
õigusaktidega sätestatud normidele ja seega ei ole ühenduse õigust rikutud.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 26. oktoobril 2009

Erinevate kaebajate (sh petitsiooni esitaja) edastatud lisateabe alusel otsustas komisjon 
algatada rikkumismenetluse (2009/4306) ning palus 14. juulil 2009 Kreeka Vabariigi 
valitsusel esitada oma seisukoht ühenduse õiguse väidetavate rikkumiste kohta koos 
asjakohase tõendusmaterjaliga (mis näitaks, mil viisil on täidetud I lisa nõuded, kas kõik 
vajalikud kooskõlastused on saadud ning kas on täidetud kogu prügilasse saabuva prügi 
sortimise nõue). Komisjon analüüsib praegu Kreeka ametiasutustelt 25. septembril 2009 
saadud vastust.

Komisjon tuletab meelde Kreeka prügilate küsimuses petitsioonis 742/2007 kirjeldatud üldist 
                                               
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40–48.
2 EÜT L 73, 14.3.1997, lk 5–15.
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olukorda.

Võttes arvesse, et petitsiooni esitaja kaebuse alusel on algatatud rikkumismenetlus, 
teavitatakse esitajat kaebusega seotud menetluse edasisest käigust. Tuleb märkida, et 
rikkumismenetluse raames toimus 2009. aasta oktoobri alguses komisjoni ametnike ja kaebaja 
kohtumine.

Komisjon informeerib petitsioonikomisjoni edasistest sammudest kõnealuses menetluses.

5. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 2. septembril 2010

Nagu eelmises teatises on märgitud, otsustas komisjon erikaebuste esitajate (sh petitsiooni 
esitaja) edastatud teabe alusel algatada rikkumismenetluse ja palus Kreeka Vabariigi 
valitsusel esitada oma seisukoht ühenduse õiguse väidetavate rikkumiste kohta koos 
asjakohase tõendusmaterjaliga. Komisjon valis teema käsitlemiseks ennetava lähenemisviisi, 
kohtudes petitsiooni esitajaga (kui kaebajaga) 14. oktoobril 2009 ja Kreeka ametiasutustega 
25. novembril 2009 ja 8. detsembril 2009.

Komisjon teavitas kaebuse esitajat oma üksikasjalikes vastustes (31. märtsil 2010 ja 11. juunil 
2010), et ei ole tuvastanud ühtegi ELi õiguse rikkumist. 

Komisjonile teadaolevalt anti luba Karvounari prügila avamiseks otsusega 3679/24.9.2003 
pärast keskkonnamõju hindamise läbiviimist. Hinnati ka Lefkimi prügila asukoha 
keskkonnamõju ning projektile anti heakskiit otsusega 7293/9.8.1999. Mõlemad asukohad on 
plaanis hõlmata ka alaliste piirkondlike jäätmemajanduskavadega. Lisaks konsulteeriti 
menetluse käigus üldsusega, kellel oli võimalus nende kahe asukoha suhtes oma seisukohti 
avaldada. Tuleb meeles pidada, et vastavalt direktiivile 85/337/EMÜ1 kuulub prügila avamise 
vajalikkuse hindamine ja sobiva asukoha valik liikmesriigi pädevusse. Lisaks ei saa komisjon 
keskkonnamõju hindamist sisuliselt läbi vaadata, välja arvatud juhul, kui liikmesriik on teinud 
ilmse hindamisvea2, mida antud juhul ei ole toimunud.

Karvounari prügila küsimuses esitasid Kreeka ametiasutused dokumendid, mis tõendavad, et 
prügila tegevus on täielikult ELi õiguse nõuetega kooskõlas (piisav vastuvõetavate jäätmete 
kontroll, vastuvõturegistri olemasolu, toimuv inspekteerimine, nõrgvee piisav puhastamine ja 
lekete puudumine; kaebaja mainitud „toru“, mis ulatub prügilast väljapoole, oli kasutuses 
prügila ehituse ajal, kuid on praeguseks suletud). Vastab tõele, et prügila võeti 2009. aasta 
jaanuaris kasutusse ilma kehtiva loata ja vastuolus ELi õigusega. See olukord lahendati loa 
andmisega 10. aprillil 2009. 

Nagu eespool nimetatud, viidi ka Lefkimi prügila suhtes läbi keskkonnamõju hindamine ja 
projektile anti luba otsusega 7293/9.8.1999 (hinnangus mainitakse, et piirkonnas on jõgesid). 
Lisaks on Kreeka ametiasutused esitanud piisavalt materjali tõendamaks, et prügila ehituse 
käigus ilmsiks tulnud põhjaveevaru ei moodusta maa-alust järve, nagu väidab petitsiooni 
esitaja, vaid tegu oli prügila alusest pinnasest leitud argilliidi tõttu kinnipeetava sadeveega 
(argilliidile on omane veekindlus). 
                                               
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40–48.
2 Muude uuringute olemasolu, mille järeldused ei lange keskkonnamõju hindamise järeldustega kokku, ei tõenda 
ilmset hindamisviga.
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Prügila ei ole veel kasutusse võetud ning seega ei saa komisjon ka hetkel kontrollida selle 
tegevuse vastavust ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega. 

Lõpuks tuleb märkida, et Kreeka kõrgeim halduskohus on nimetatud küsimust korduvalt 
arutanud. Siiani on kohus alati teinud otsuse prügilate käitajate kasuks. Siiski ei ole kõik 
menetlused veel lõppenud. 

Hetkel on liikmesriigi kohtutes antud küsimuses menetlused pooleli. Komisjon on küsimust 
analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et ELi keskkonnaõiguse rikkumist ei ole toimunud, v.a 
Karvounari prügila tegevusloa puudumine, mis aga lahendati õiguspärase loa väljastamisega 
2009. aasta aprillis.

6. Euroopa Komisjoni vastus (III läbivaatamine), mis saadi 20. aprillil 2012

Petitsioonikomisjon arutas petitsiooni oma 2011. aasta detsembri koosolekul. Kuna 
petitsiooni esitaja ei ole seejärel uut teavet esitanud, saab komisjon vaid korrata varasemaid 
vastuseid. Komisjon soovib ka anda teatavaid selgitusi petitsiooni esitaja tõstatatud küsimuste 
kohta. 

a) Karvounari prügila

– Üldsusega konsulteerimine
Petitsiooni esitaja ühe väite kohaselt ei toimunud üldsusega konsulteerimist, mida näeb ette 
direktiiv 2011/92/EÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta1. 
Vastav kohustus on siiski täidetud. Komisjon saab siinkohal tuua neli näidet: 

– 5. veebruaril 2003 Igoumenitsas toimunud koosolek, mis käsitles Ípeirose regiooni 
jäätmekäitlusuuringut. Koosolekul osalesid asjassepuutuvate kohalike omavalitsuste ja 
prefektuuride, samuti meedia esindajad;
– 5. augustil 2003 tegi Thesprotía prefektuur avalikkusele teatavaks keskkonnamõju esialgse 
hindamise tulemused, teadet kajastas ka ajakirjandus;
– 5. augustil 2003 teatas Préveza prefektuurinõukogu sekretariaat avalikkusele, et Ípeirose 
piirkond on andnud keskkonnamõju esialgse hindamise kohta positiivse arvamuse; 
– 29. novembril 2004 kutsusid Préveza ametiasutused üldsuse esindajaid osalema 
keskkonnamõju hindamist käsitleval koosolekul. 

Kuigi esitatud loetelu ei ole ammendav, näitab see siiski, et üldsusega konsulteerimise nõuet 
on täidetud. 

Tuleb ka meenutada, et direktiivis 2011/92/EÜ mainitakse vaid üldsusega konsulteerimise 
kohustust, samas on saadav arvamus vaid nõuandev. Kohaliku kogukonna vastuseis või 
teatavate asutuste negatiivne hinnang ei kujuta endast õigusrikkumist, kuna antud juhul ei ole 
tegu siduva konsulteerimismenetlusega. 

– Keskkonnamõju hinnang

                                               
1 ELT L 26, 28.1.2012.
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Läbi viidud keskkonnamõju hindamine, mille osas on üldsusega konsulteeritud, vastab nii 
direktiiviga 2011/92/EÜ kehtestatud kriteeriumidele kui ka prügilate direktiivi 99/31/EÜ I 
lisale (kus loetletakse asjaolud, mida tuleb prügila asukoha määramisel arvesse võtta).

Antud juhul võeti 15. juulil 2003 vastu piirkonna jäätmekäitluskava, milles muu hulgas 
määratleti prügila sobivaim asukoht ja tehti ettepanek selle ehitamiseks. Tuleb märkida, et 
vastav komisjon tegi nimetatud ettepaneku ühehäälselt.

Seejärel algatati projekti keskkonnamõju hindamine. Esialgne hinnang (3014/31.7.2003) tõi 
välja peamised alternatiivid, analüüsis neid ja tegi ettepaneku omavalitsustevahelise prügila 
loomiseks Karvounarist ida pool asuvale maatükile, tuues välja ka valiku peamised põhjused. 
Seejärel võeti Ípeirose piirkonna peasekretäri otsusega (3679/24.9.2003) vastu projekti 
keskkonnatingimused.

Tuleb märkida, et direktiiv 2011/92/EÜ ei anna komisjonile võimalust sekkuda projekti 
vajalikkuse või asukohavaliku hindamisse ega rakendada sisulist kontrolli mõju hindamise 
sisu või vastu võetud keskkonnatingimuste suhtes. Kõik see kuulub riikide ametiasutuste 
pädevusse. Ainus erand nimetatud reeglist puudutab liikmesriigi tehtud ilmset hindamisviga. 
Käesoleval juhul ei ole sellist ilmset viga võimalik tõendada, sest ELi õigusaktid ei kohusta 
liikmesriike läbi viima eriuuringuid või võtma proove, kui juba läbi viidud keskkonnamõju 
hindamine vastab direktiivi 2011/92/EÜ nõuetele, nagu antud juhul, kus hinnang käsitleb 
projekti võimalikke otseseid ja kaudseid mõjusid inimestele, loomadele, taimedele, pinnasele, 
veele, õhule, ilmastikule, maastikule, ainelisele varale ja kultuuripärandile.

Lõpuks tuleb ka meenutada, et keskkonnamõju hindamisest erinevate järeldustega uuringute 
olemasolu ei tõenda ilmset hindamisviga. 

Kaebuse osas, mis puudutab prügila kaugust elurajoonidest, tuleb märkida, et ELi 
õigusaktidega ei ole sellist miinimumkaugust kehtestatud. 

– Nõrgvee leke

Üks petitsiooni esitaja kaebustest puudutas nõrgvee lekkimist prügilast ja toru, mis väidetavalt 
suunab puhastamata nõrgvee prügila maa-alalt välja.

Nimetatud toru kohta on olemas 13. oktoobri 2009. aasta aruanne, mis kinnitab, et ühegi 
vedeliku väljavoolu ei ole tuvastatud ning et kõnealune toru ei ole kasutusel (on tsemendiga 
suletud). Lisaks sisaldab keskkonnatingimuste kehtestamise otsus konkreetseid meetmeid 
prügila veekindlaks muutmise ning nõrgvee kogumise ja käitlemise kohta. Mis puudutab 
prügila ladustamisala ehitust, siis ei ole praegu ühtegi nõrgvee leket tuvastatud, kuna ala on 
veekindel. Lisaks on nõrgvee lekke vältimiseks koostatud ka kriisiplaan. Ka on ette nähtud 
kontrolli- ja inspekteerimismenetlused ning vajaduse korral parandus- ja remonditööd.

– Prügila tegevus

Prügila käitamise ning jäätmedirektiivi ning prügilate direktiivi nõuete täitmise kohta tuleb 
märkida, et Kreeka ametiasutused on rikkumismenetluse raames edastanud komisjonile 
asjakohased dokumendid, mis tõendavad, et prügila tegevus on õigusnormidega kooskõlas. 
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Vastuvõetavate jäätmete kontroll on piisav, peetakse vastavat registrit, prügila maa-ala on 
piiratud ja valve all, et eraisikud või ettevõtted ei saaks sortimiskohustust täitmata sinna 
jäätmeid tuua, ning samuti on täidetud ringlussevõtu kohustus, sest vastava valdkonna 
ettevõttega on selleks lepingud sõlmitud. Siiski selgub petitsiooni esitaja poolt 2012. aasta 
märtsis edastatud täiendavatest dokumentidest, et on tuvastatud teatavaid prügila käitamist 
puudutavaid probleeme. Seetõttu algatab komisjon uue uurimise ja palub Kreeka 
ametiasutustelt selgitusi, mis tõendaks, et võetud on vajalikud meetmed ning prügila toimib 
taas kooskõlas ELi keskkonnaalaste õigusaktidega. 

– Prügila kasutusluba

Komisjon soovib ka märkida, et kuna prügila alustas tegevust 2009. aasta jaanuaris ilma
kehtiva kasutusloata, oli tol ajahetkel tegemist ELi keskkonnaõiguse rikkumisega. Rikkumine 
lõppes siiski 10. aprillil 2009, kui väljastati luba mitteohtlike tahkete jäätmete käitlemiseks. 
Seega on tegemist nn lõpetatud rikkumisega, millel ei ole enam mõju. Kohtuotsuses C-276/99 
leidis Euroopa Kohus, et „menetluse eesmärgiks on seega (…) saavutada rikkuva riigi 
käitumises muutust ning mitte konstateerida in abstracto mineviku puudujääke“.

b) Lefkimi prügila

Ka Lefkimi prügila suhtes kehtivad eelmises osas toodud märkused (näiteks konsulteeritava 
üldsuse nõuandev roll). 

Kõigepealt tuleb märkida, et antud küsimuses on kahel korral pöördutud Kreeka kõrgeima 
halduskohtu poole. Esimeses kohtuasjas ei rahuldanud kohus avaldust projekti tühistamiseks 
ja teises kohtuasjas ehitustööde peatamiseks. Samas kohtus on selles küsimuses veel 
kohtuasju pooleli. 

Üldsusega konsulteerimise nõuet on projektiga seoses täidetud. 18. novembril 1998 tegi 
prefektuurinõukogu avalikkusele kättesaadavaks keskkonnamõju hindamise prügila rajamise 
kohta Korfu saare lõunaossa. 4. detsembril 1998 teatas seitse eraisikut oma vastuseisust 
prügilale. Rohkem reageerijaid siiski ei olnud, vaatamata kahele meeldetuletusele (11. 
veebruaril 1999 ja 9. märtsil 1999) ning ilmunud ajaleheartiklile (28. aprillil 1999). Uuringu 
tulemused kiideti seega 7. septembril 1999 heaks. Seega selgub, et üldsusega on 
konsulteeritud ning pakutud võimalust oma arvamus esitada. Seetõttu on ELi õigusest 
tulenevad kohustused täidetud.

Lisaks vastab keskkonnamõju hindamine kõigile nii direktiivis 2011/92/EÜ kui ka direktiivi 
99/31/EÜ I lisas (prügila asukoha määramisel hinnatavad asjaolud) sätestatud kriteeriumidele.

Tuleb siiski märkida, et kehtestatud keskkonnatingimused kaotasid kehtivuse 31. detsembril 
2009. Tingimuste uuendamise menetlust alustati 2009. aasta augustis ning kui menetlus on 
läbi viidud, võib prügilale väljastada kasutusloa.

15. juunil 2009 esitasid Kreeka ametiasutused taotluse muuta otsust C(2002)4705 prügilate 
ehituse ja ebaseaduslike prügilate ennistamise kohta Joonia saarte piirkonnas, et määrata uus 
tööde ja projektikulude lõpptähtaeg. Komisjoni palvel esitasid Kreeka ametiasutused 7. 
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oktoobril 2009 ja 25. novembril 2009 komisjoniga toimunud tehnilise kohtumise käigus 
lisateavet. Arvestades, et soovitud tähtaeg ja keskkonnatingimuste kehtivus olid lõppemas, 
palus komisjon Kreeka ametiasutustel esitada taotluse, mis sisaldaks uut tähtaega, uusi vastu 
võetud keskkonnatingimusi ning otsuse I lisa eritingimuste ajakohastatud teksti. 31. mail 2010 
esitas liikmesriik ajakohastatud taotluse, mis sisaldas uut projekti tööde ja kulude 
lõpptähtaega (31. detsember 2010), projekti muudetud finantskava, millega ei kaasnenud 
muudatusi eelarves ega Ühtekuuluvusfondi osakaalus, ning eritingimuste ajakohastatud
versiooni. 22. juulil 2010 esitasid Kreeka ametiasutused uued vastu võetud (ajakohastatud) 
keskkonnatingimused. Tingimused kehtivad kuni 31. detsembrini 2016 (vt otsus C(2011)169, 
13.1.2011). 

Karvounari prügila ehitus kiideti heaks ja hindamine viidi läbi kooskõlas ELi õigusaktidega. 
Kuna aga hiljuti on juhitud tähelepanu teatud käitusprobleemidele, on komisjon otsustanud 
Kreeka ametiasutustega ühendust võtta, et vajalikke selgitusi saada. 

Lefkimi prügila puhul ei ole võimalik viidata rikkumisele enne, kui prügila on alustanud tööd 
ja selle toimimine ei ole kooskõlas ELi keskkonnaõiguses sätestatud kohustustega. 

7. Euroopa Komisjoni vastus (IV läbivaatamine), mis saadi 30. aprillil 2013

Lisaks juba 21. jaanuari 2013. aasta koosolekul petitsioonikomisjonile antud teabele saab 
komisjon kinnitada, et avatud on uus rikkumistoimik (2012/2208) ning et 25. jaanuaril 2013 
on Kreeka Vabariigile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel esitatud 
põhjendatud arvamus. Vastab tõele, et prügilal on käitusprobleeme ning see ei täida prügilate 
direktiivist 99/31/EÜ ja jäätmedirektiivist 2008/98/EÜ tulenevaid kohustusi.

Koosolekul kinnitas petitsiooni esitaja samuti, et Korytiani prügila on täitunud ning varem 
sinna suunatud jäätmed saadetakse nüüd Karvounari prügilasse. Korytiani prügila on saanud 
ühenduse abi programmi „Ípeiros 2000–2006“ raames, kusjuures avaliku sektori kulusid 
deklareeriti summas 699 757,59 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond rahastas 
559 814,07 eurot. Projekt puudutas eelkõige seadmete hanget ning väiksemas mahus prügila 
ehitustöid (elektri- ja telefonivõrgu väljaehitus ning mõned ehitustööd).

Kohe, kui Kreeka on komisjoni põhjendatud arvamusele vastuse esitanud, kontrollib 
komisjon, kas liikmesriigi ametiasutused on võtnud kõik vajalikud meetmed, et Karvounari 
prügila käitamine toimuks kooskõlas direktiivides 99/31/EÜ ja 2008/98/EÜ sätestatud 
kohustustega.

Komisjon võtab samuti ühendust Kreeka ametiasutustega, et saada täiendavaid selgitusi 
Korytiani prügila kohta.

8. Euroopa Komisjoni vastus (V läbivaatamine), mis saadi 30. oktoobril 2013

Omapoolses vastuses komisjoni põhjendatud arvamusele tunnistab Kreeka probleeme 
Karvounari prügila toimimises (nt nõrgvee ja prügilagaasi käitlemisel). Vastavate 
ametiasutuste hinnangul ei ole nimetatud probleemid seotud planeerimis- või ehitusvigadega, 
vaid tulenevad otseselt prügila halvast töökorraldusest. Probleemide lahendamiseks on 
valitsusasutused juba võtnud mitmeid meetmeid, mille elluviimise järel saab prügila toimida 
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kooskõlas ELi keskkonnaõigusest tulenevate kohustustega. Keskkonnainspektorite 2013. 
aasta veebruaris läbi viidud viimase kontrolli tulemuste alusel võib väita, et kuigi nõuded ei 
ole veel täidetud, on juba tehtud väiksemaid samme paremuse poole.

Korytiani prügila osas teatasid Kreeka ametiasutused komisjonile, et prügila esialgseks 
kasutusajaks oli ette nähtud neli aastat. Et aga ellu viia õnnestus ainult projekti esimene etapp, 
täitus prügila juba kahe aastaga. Varem Korytiani prügilasse suunatud jäätmed saadetakse 
nüüd Karvounari prügilasse Selle otsuse on kinnitanud nii Ípeirose piirkonna kuberner 
(Περιφερειάρχης), pädev ministeerium kui ka Karvounari prügila haldaja (otsus 12/26-6-12, 
26. juuni 2012).

Järeldus

Komisjon jälgib jätkuvalt Karvounari prügila nõuetega kooskõlla viimiseks tehtavate tööde 
käiku ning algatab vajaduse korral kõhklemata rikkumismenetluse.

9. Euroopa Komisjoni vastus (VI läbivaatamine), mis saadi 31. märtsil 2014

Nagu eelmises teatises märgitud, tunnistavad Kreeka ametiasutused probleeme Karvounari 
prügila toimimises (näiteks nõrgvee ja prügilagaasi käitlemisel). Tuvastatud probleemide 
lahendamiseks on Kreeka ametiasutused loonud teadlaste komitee. Nimetatud komitee on 
esitanud aruande, mis kirjeldab ELi keskkonnaõigusest tulenevate kohustuste täitmiseks 
vajalikke meetmeid.

24. veebruaril 2014 otsustas komisjon uuesti Kreeka ametiasutuste poole pöörduda, et saada 
teavet eespool nimetatud meetmete elluviimise kohta ning kontrollida, kas prügila toimimine 
on ELi keskkonnaõigusest tulenevate kohustustega kooskõlla viidud.

Järeldus

Komisjon ootab Kreeka ametiasutustelt vastust oma 24. veebruari 2014. aasta kirjale ning 
jälgib jätkuvalt Karvounari prügila nõuetega vastavusse viimiseks tehtavate tööde käiku.
Juhul kui tehtud edusammud ei ole piisavad, kasutab komisjon kõiki meetmeid, mida peab 
vajalikuks, sh algatab vajaduse korral rikkumismenetluse.

10. Euroopa Komisjoni vastus (VII läbivaatamine), mis saadi 31. oktoobril 2014

Oma 25. septembri 2014. aasta kirjaga vastasid Kreeka ametiasutused komisjoni 18. juuli 
2014. aasta kirjale ning teavitasid komisjoni Karvounari prügila nõuetega vastavusse 
viimiseks võetud meetmetest. Kahest (Ípeirose piirkonna pädeva asutuse poolt) läbi viidud 
uuest kontrollist 9. ja 15. septembril 2014 nähtub, et prügila nõuetega vastavusse viimiseks 
vajalikuks peetud tööd on tehtud. Kontrolliaruannete kohaselt toimib prügila nüüd 
keskkonnaõigusega kooskõlas, sest kõik varem tuvastatud puudujäägid ja probleemid on 
lahendatud.

Järeldus

Kahe hiljuti kohapeal läbiviidud kontrolli alusel võib väita, et prügila toimimine on ELi 
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keskkonnaõigusega kooskõlla viidud. Prügila hea toimimise eest vastutab prügila haldaja, kes 
võimalike tulevaste probleemide korral peab võtma kõik meetmed, mida ta peab vajalikuks.


