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Temats: Lūgumraksts Nr. 0212/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Ioannis 
Papadopoulos, par atkritumu izgāztuvju veidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu apsaimniekošanas prakse Grieķijā ir 
nepieņemama, kas nozīmē, ka Grieķijai tiks piemērots naudas sods par katru atkritumu 
izgāztuvi, kura neatbilst ES prasībām, un ka, lai no šī soda izvairītos, atkritumu izgāztuves 
tiek steidzīgi veidotas Karvounari teritorijā, kur tiek audzēti liellopi un aitas, un Levkimi, kas 
ir tūristu iecienīta teritorija. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pirms atkritumu izgāztuvju 
veidošanas ir jāveic neatkarīgs ietekmes uz vidi novērtējums, kas tiek apmaksāts no Eiropas 
nodokļu maksātāju naudas, un ka to finansēšana būtu jāpārtrauc vēl pirms novērtējuma 
rezultātu apkopošanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Atkritumu izgāztuves Kopienas līmenī reglamentē Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu 
poligoniem. Ar šo direktīvu ievieš prasības par atkritumu poligonu projektēšanu, 
ekspluatāciju, slēgšanu un atrašanās vietas atveseļošanu. 

Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 1. pielikumu, atkritumu izgāztuves atrašanās vietas 
izvēlē jāņem vērā prasības saistībā ar:

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
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a) attālumu no atrašanās vietas robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem, ūdensceļiem, 
ūdenstilpēm un citiem lauksaimniecības vai pilsētas objektiem;

b) gruntsūdeņu, piekrastes ūdeņu vai dabas aizsardzības zonu esamību teritorijā;
c) ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem teritorijā;
d) plūdu, augsnes iegrimes, zemes nogruvumu un lavīnu risku atrašanās vietā;
e) dabas vai kultūras mantojuma aizsardzību teritorijā.

Atkritumu izgāztuves atrašanās vietas izvēle un lēmums piešķirt atļauju atkritumu izgāztuvei 
ir jāpieņem dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Atkritumu izgāztuvei var piešķirt atļauju 
tikai tad, ja atrašanās vietas īpašības saistībā ar augstākminētajām prasībām norāda, ka 
atkritumu izgāztuve nerada nopietnu risku videi. 

Bīstamo atkritumu izgāztuvēm jābūt pakļautām arī ietekmes uz vidi novērtējumam saskaņā ar 
Direktīvu 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 par noteiktu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Citas atkritumu izgāztuves var tikt pakļautas 
novērtējumam, ja pastāv liela varbūtība, ka tās būtiski ietekmēs vidi. Saskaņā ar spēkā 
esošajiem Grieķijas tiesību aktiem, ar kuriem ir transponēta direktīva, ietekmes uz vidi 
novērtējums atkritumu izgāztuvju projektiem vienmēr ir obligāts.

Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas, Karvounari atkritumu izgāztuvei pēc ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) ar lēmumu 3679/24.9.2003. ir piešķirta atļauja. Arī Levkimi 
atkritumu izgāztuves gadījumā tika veikts IVN un ar lēmumu Nr. 7293/9.8.1999. projektam 
tika piešķirta atļauja. Abas izgāztuves ir paredzētas arī attiecīgā reģiona atkritumu pārvaldības 
plānos. 

Komisija kā Līgumu sargātāja uzsāktu juridisku procesu pret jebkuru dalībvalsti, ja tai būtu 
pamats uzskatīt, ka pārkāpti Kopienas tiesību akti. Tomēr šajā gadījumā, vadoties pēc 
lūgumraksta iesniedzēja dotās informācijas, Komisija uzskata, ka abas atrašanās vietas atbilst 
iepriekšminētajā ES tiesību aktā noteiktajām prasībām, līdz ar to nav konstatējams Kopienas 
tiesību aktu pārkāpums.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

Saskaņā ar dažādu sūdzību iesniedzēju (lūgumraksta iesniedzējs ir viens no tiem) iesūtīto 
papildu informāciju Komisija nolēma uzsākt pārkāpuma lietu (2009/4306) un 2009. gada 
14. jūlijā pieprasīja Grieķijas Republikas valdībai sniegt savu nostāju attiecībā uz ES tiesību 
aktu iespējamiem pārkāpumiem un nosūtīt atbilstīgus papilddokumentus (par to, kā izpildītas 
I pielikumā minētās prasības, vai bija iesniegtas visas nepieciešamās atļaujas un vai tika 
ievērotas saistības šķirot atkritumus, ievedot tos izgāztuvē). Komisija pašlaik izvērtē 
2009. gada 25. septembrī nosūtīto Grieķijas varas iestāžu atbildi. 

Attiecībā uz atkritumu izgāztuvju problēmu Grieķijā Komisija vēlas atgādināt vispārējo 
situāciju, kas izskaidrota Lūgumrakstā Nr. 742/2007.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5.–15. lpp.
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Ņemot vērā, ka pārkāpuma lieta ir uzsākta pēc lūgumraksta iesniedzēja sūdzības saņemšanas, 
viņš tiks informēts par turpmāko lietas attīstību. Jāatzīmē, ka Komisijas amatpersonas un 
sūdzības iesniedzējs jau tikās 2009. gada oktobra sākumā pārkāpuma lietas kontekstā. 

Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas gaitu.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Kā jau minēts iepriekšējā sarakstē, ņemot vērā dažādu sūdzību iesniedzēju (lūgumraksta
iesniedzējs ir viens no tiem) iesūtīto informāciju, Komisija nolēma uzsākt pārkāpuma lietu un 
pieprasīja Grieķijas Republikas valdībai sniegt savu nostāju attiecībā uz ES tiesību aktu 
iespējamiem pārkāpumiem un nosūtīt atbilstīgus papilddokumentus. Komisija šajā lietā ir 
ieņēmusi proaktīvu nostāju un 2009. gada 14. oktobrī tikusies ar lūgumraksta iesniedzēju (kā 
sūdzības iesniedzēju), bet 2009. gada 25. novembrī un 2009. gada 8. decembrī — ar Grieķijas 
iestāžu pārstāvjiem.

Komisija detalizētās atbildes vēstulēs (kas datētas 2010. gada 31. martā un 2010. gada 
11. jūnijā) ir informējusi sūdzības iesniedzēju par to, ka nav konstatēti nekādi ES tiesību aktu 
pārkāpumi. 

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Karvounari atkritumu izgāztuvei pēc ietekmes 
uz vidi novērtējuma (IVN) ar lēmumu Nr. 3679/24.9.2003. ir piešķirta atļauja. Arī Levkimi 
atkritumu izgāztuves gadījumā tika veikts IVN un ar lēmumu Nr. 7293/9.8.1999. projektam 
tika piešķirta atļauja. Abas izgāztuves ir paredzētas arī attiecīgā reģiona atkritumu pārvaldības 
plānos. Turklāt ir notikusi sabiedriskā apspriešana, un sabiedrībai ir bijusi iespēja iesniegt 
savus apsvērumus par abām izgāztuvēm. Būtu jāatceras, ka saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK1

lēmumu pieņemšana par atkritumu izgāztuves izveides nepieciešamību un atbilstīgas vietas 
izvēli ir dalībvalstu atbildība. Turklāt Komisija var pārbaudīt IVN pētījuma būtību tikai tad, ja 
dalībvalsts, veicot novērtējumu, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu2, un šajā gadījumā tas tā nav.

Attiecībā uz Karvounari atkritumu izgāztuvi Grieķijas iestādes iesniedza dokumentus, kas 
pierādīja, ka atkritumu izgāztuves darbība pilnīgi atbilst ES tiesību aktu prasībām (izgāztuvē 
ievestie atkritumi tiek pienācīgi pārbaudīti, atkritumu ievešana tiek reģistrēta, izgāztuves 
teritorijā tiek veiktas pārbaudes, infiltrāti tiek attiecīgi apstrādāti un nav notikušas noplūdes, 
sūdzības iesniedzēja minētā caurule, kuras viens gals atradās ārpus izgāztuves teritorijas, tika 
izmantota tikai izbūves posmā un tagad ir slēgta). 2009. gada janvārī atkritumu izgāztuve 
tiešām sāka darboties, nesaņemot atļauju un tādējādi pārkāpjot ES tiesību aktus. Taču, 
2009. gada 10. aprīlī saņemot atļauju, šis pārkāpums ir novērsts. 

Saistībā ar Levkimi atkritumu izgāztuvi, kā iepriekš minēts, tika veikts IVN un projekta 
īstenošanu atļāva ar lēmumu Nr. 7293/9.8.1999. (IVN pētījumā gan bija minēts, ka šajā 
teritorijā atrodas upe). Turklāt Grieķijas iestādes sniedza pietiekamu informāciju, lai pierādītu, 
ka teritorijas izbūves laikā atklātais apakšzemes ūdens bija nevis „apakšzemes ezers”, kā 
apgalvoja sūdzības iesniedzējs, bet gan lietus ūdens, kas šajā teritorijā bija uzkrājies tādēļ, ka 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
2 Fakts, ka citu pētījumu secinājumi nesakrīt ar IVN pētījuma secinājumiem, netiek uzskatīts par acīmredzamu 
kļūdu novērtējumā.
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zem izgāztuves atradās māla slānis (viena no māla īpašībām ir ūdens necaurlaidība). 

Izgāztuve vēl nav sākusi darboties, tādēļ Komisija šobrīd nevar pārbaudīt, vai tās darbība 
pilnīgi atbilst ES vides tiesību aktos paredzētajām prasībām. 

Visbeidzot, būtu arī jāmin tas, ka šis jautājums ir vairākkārt iesniegts Grieķijas Valsts 
padomē. Līdz šim Grieķijas Valsts padomes lēmumi vienmēr ir tikuši pieņemti par labu abu 
atkritumu izgāztuvju apsaimniekotājiem. Neraugoties uz to, ir gaidāmas turpmākas tiesas 
prāvas. 

Secinājumi

Šis jautājums pašlaik tiek risināts valsts jurisdikcijas līmenī. Komisija tomēr izmeklēja šo 
lietu un secināja, ka nav notikuši nekādi ES vides tiesību aktu pārkāpumi, izņemot to, ka 
Karvounari atkritumu izgāztuvei nebija izsniegta licence, taču šis jautājums tika atrisināts 
2009. gada aprīlī, kad šai izgāztuvei izsniedza atbilstīgu atļauju.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumrakstu komiteja apsprieda minēto lūgumrakstu 2011. gada decembra sēdē. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs līdz šim datumam nebija sniedzis jaunu informāciju, Komisija var 
tikai apstiprināt savas iepriekšējās atbildes. Komisija vēlētos sniegt papildu paskaidrojumus 
par lūgumraksta iesniedzēja minētajiem jautājumiem. 

a) Karvounari atkritumu izgāztuve

− Sabiedriskā apspriešana

Lūgumraksta iesniedzējs ir apgalvojis, ka nav notikusi sabiedriskā apspriešana, kas paredzēta 
Direktīvā 2011/92/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1. Taču šī prasība bija ievērota. Komisija var norādīt četrus sabiedriskās 
apspriešanas gadījumus: 

− 2003. gada 5. februārī Igumenitsā notika sanāksme par pētījumu attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu Epīras reģionā. Šajā sanāksmē piedalījās attiecīgo pilsētu un reģionu 
administratīvo iestāžu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji;
− 2003. gada 5. augustā Tesprotijas reģiona dome darīja pieejamu sabiedrībai iepriekšēju 
ietekmes uz vidi novērtējumu; paziņojums par šo pētījumu tika arī publicēts laikrakstos;
− 2003. gada 5. augustā Prevezas reģiona valdes sekretariāts informēja sabiedrību par to, ka 
Epīras reģions ir sniedzis pozitīvu atzinumu par iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu; 
− 2004. gada 29. novembrī Prevezas iestādes aicināja sabiedrību piedalīties sanāksmē par 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Šis uzskaitījums, kurā nav pieminēti visi gadījumi, norāda uz to, ka prasība par sabiedrisko 
apspriešanu tomēr ir ievērota. 

Ir jāņem arī vērā, ka Direktīvā 2011/92/EK tikai ir minēta prasība par sabiedriskās 

                                               
1

OV L 26, 28.1.2012.
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apspriešanas rīkošanu, bet sabiedrības paustais viedoklis nav saistošs. Tas, ka vietējā 
sabiedrība ir noraidījusi projektu, vai tas, ka dažas iestādes ir sniegušas negatīvu atzinumu, 
nevar tikt uzskatīts par pamatu pārkāpumam, ņemot vērā to, ka ir runa par apspriešanas 
procedūru, kuras rezultāti nav saistoši. 

− Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums, kas tika izstrādāts un nodots sabiedriskajai apspriešanai, atbilda 
gan Direktīvā 2011/92/EK noteiktajiem kritērijiem, gan kritērijiem, kas iekļauti 
Direktīvas 99/31/EK par atkritumu poligoniem I pielikumā (pielikums, kurā minēti visi 
elementi, kas jāņem vērā, izvēloties atkritumu poligona novietojumu).

Šajā gadījumā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānošana tika pabeigta 2003. gada 
15. jūlijā, un tajā tika identificēta un piedāvāta atkritumu izgāztuvei vispiemērotākā teritorija. 
Jāņem vērā, ka šim nolūkam izveidotā komiteja lēmumu pieņēma vienprātīgi.

Pēc tam tika sākta projekta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra. Iepriekšējā novērtējumā 
(Lēmums Nr. 3014/31.7.2003) tika minēti galvenie izskatītie rezerves risinājumi un, norādot 
izvēles galvenos iemeslus, tika ierosināts izveidot Karvounari austrumu daļā atkritumu 
izgāztuvi, kas apkalpotu vairākus reģionus. Visbeidzot ar Epīras reģiona ģenerālsekretāra 
lēmumu (Lēmums Nr. 3679/24.9.2003) tika apstiprināti vides nosacījumi projekta īstenošanai.

Ir jāņem vērā, ka Direktīva 2011/92/EK nedod Komisijai iespēju iejaukties jautājumos, kas 
saistīti ar projekta pamatotību vai īstenošanas vietu, vai kontrolēt ietekmes uz vidi 
novērtējuma saturu un apstiprinātos vides nosacījumus. Tas viss ietilpst valsts iestāžu 
kompetencē. Vienīgais izņēmums ir gadījums, kad dalībvalsts pieļauj būtisku novērtējuma 
kļūdu. Taču šajā gadījumā nebija iespējams konstatēt būtisku novērtējuma kļūdu, jo ES 
tiesību aktos dalībvalstīm nav noteikts pienākums veikt īpašus pētījumus vai izmēģinājumus, 
ja ietekmes uz vidi novērtējums atbilst Direktīvā 2011/92/EK noteiktajām prasībām, un šajā 
gadījumā atbilstība ir nodrošināta, jo šajā novērtējumā tiek minētas tiešas un netiešas sekas, 
ko projekts varētu radīt attiecībā uz cilvēkiem, faunu un floru, augsni, ūdeni, gaisu, 
klimatiskajiem apstākļiem un ainavu, kā arī materiālajām vērtībām un kultūras mantojumu.

Visbeidzot, ir jāatgādina, ka par būtisku novērtējuma kļūdu nevar uzskatīt citu tādu 
novērtējumu esamību, kuru secinājumi atšķiras no secinājumiem, kas izdarīti ietekmes uz vidi 
novērtējumā. 

Turklāt attiecībā uz sūdzību par obligāto attālumu starp atkritumu izgāztuvi un dzīvojamiem 
rajoniem, ir jāņem vērā, ka ES tiesību aktos šāds obligātais attālums nav noteikts. 

− Infiltrātu noplūde

Viena no lūgumraksta iesniedzēja sūdzībām attiecās uz infiltrātu noplūdi un cauruli, pa kuru 
šie infiltrāti nonāk ārpus atkritumu izgāztuves.

Attiecībā uz šo cauruli ir sagatavots ar 2009. gada 13. oktobri datēts ziņojums, kurā ir 
apliecināts, ka nav novērota šķidrumu noplūde un ka caurule ir slēgta (aizcementēta). Turklāt 
lēmumā, ar kuru tiek apstiprināti vides nosacījumi, ir paredzēti konkrēti pasākumi attiecībā uz 



PE416.475v08-00 6/9 CM\1029810LV.doc

LV

atkritumu izgāztuves necaurlaidības nodrošināšanu un infiltrātu savākšanu un 
apsaimniekošanu. Ir jāpiemin, ka līdz šim nav konstatēta infiltrātu noplūde no šīs izgāztuves, 
jo ir nodrošināta tās necaurlaidība. Turklāt, ir izstrādāts arī plāns neparedzētiem gadījumiem, 
lai novērstu jebkādu infiltrātu noplūdes iespējamību. Visbeidzot, ir paredzētas kontroles un 
inspekciju procedūras, kā arī vajadzības gadījumā renovācijas/remonta darbi.

− Atkritumu izgāztuves darbība

Attiecībā uz izgāztuves darbību un atbilstību direktīvām par atkritumu apsaimniekošanu un 
atkritumu poligoniem ir jāņem vērā, ka Grieķijas iestādes pienākumu neizpildes procedūras 
laikā ir iesniegušas Komisijai attiecīgus dokumentus, ar kuriem tiek pierādīta atkritumu 
izgāztuves atbilstīga darbība. Faktiski tiek veikta izgāztuvē ievestu atkritumu pietiekama 
kontrole, dati tiek ievadīti reģistrā, teritorija ir slēgta un tiek sargāta tā, lai pilsoņi un 
privātuzņēmumi nevar paši izgāzt atkritumus, neievērojot atkritumu šķirošanas prasības, un 
tiek arī ievērotas otrreizējas atkritumu pārstrādes prasības, jo ir noslēgti līgumi ar atkritumu 
otrreizējas pārstrādes uzņēmumu. Tomēr, kā minēts papildu dokumentos, kurus lūgumraksta 
iesniedzējs iesniedzis 2012. gada martā, ir konstatētas dažas problēmas attiecībā uz atkritumu 
izgāztuves darbības kvalitāti. Komisija līdz ar to sāks jaunu izmeklēšanu un prasīs Grieķijas 
iestādēm sniegt paskaidrojumus, lai tiktu veikti nepieciešamie pasākumi un lai atkritumu 
izgāztuve atkal varētu darboties saskaņā ar ES tiesību aktiem vides jomā. 

− Licences izsniegšana

Komisija arī vēlas norādīt, ka atkritumu izgāztuve sāka darboties 2009. gada janvārī, kad tai 
vēl nebija izsniegta licence, un tādējādi tobrīd tika pārkāpti ES tiesību akti vides jomā. Tomēr 
šis pārkāpums tika novērsts 2009. gada 10. aprīlī, kad tika izsniegta licence izgāztuvei, kas 
paredzēta cietiem atkritumiem, kuri nav bīstami. Tātad pašlaik ir runa par novērstu 
pārkāpumu, kura sekas ir beigušas pastāvēt. Ir jāatgādina, ka saskaņā ar Tiesas spriedumu 
lietā C-276/99 procedūras mērķis ir likt vainīgajai valstij mainīt izturēšanos, nevis abstrakti 
aplūkot pagātnē izdarītu pārkāpumu.

b) Levkimi atkritumu izgāztuve

Iepriekšējā apakšpunktā minētie apsvērumi (piemēram, tas, ka sabiedriskās apspriešanas 
rezultāti nav saistoši) attiecas arī uz Levkimi atkritumu izgāztuvi. 

Pirmkārt, ir jāmin tas, ka Grieķijas Valsts padome saņēma divas sūdzības. Pirmajā gadījumā 
tā atteicās anulēt projektu, un otrajā gadījumā tā atteicās uz laiku pārtraukt darbu izpildi. Tajā 
pašā tiesā vēl tiek izskatītas arī citas sūdzības. 

Savukārt sabiedriskās apspriešanas procedūra ir ievērota. Reģiona dome 1998. gada 
18. novembrī darīja pieejamu sabiedrībai ietekmes uz vidi novērtējumu par atkritumu 
izgāztuves ierīkošanu Korfu salas dienvidu daļā. 1998. gada 4. decembrī savu 
neapmierinātību bija pauduši septiņi cilvēki. Lai gan atgādinājums paust savu viedokli tika 
izteikts vēl divas reizes (1999. gada 11. februārī un 1999. gada 9. martā) un 1999. gada 
28. aprīlī laikrakstā par to tika publicēts raksts, neviens cits savu viedokli nepauda. Tādējādi 
novērtējums tika apstiprināts 1999. gada 7. septembrī. Šķiet, ka sabiedriskā apspriešana tomēr 
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ir notikusi un sabiedrībai bija iespēja paust savu viedokli. Tādējādi ir ievērotas ES tiesību 
aktos paredzētās prasības.

Turklāt ietekmes uz vidi novērtējums atbilda gan Direktīvā 2011/92/EK noteiktajiem 
kritērijiem, gan kritērijiem, kas iekļauti Direktīvas 99/31/EK I pielikumā (pielikums, kurā 
minēti visi elementi, kas jāņem vērā, izvēloties atkritumu poligona novietojumu).

Visbeidzot ir jāņem vērā tas, ka vides nosacījumu termiņš beidzās 2009. gada 31. decembrī. 
Atjaunošanas procedūra tika sākta 2009. gada augustā, un tiklīdz šī procedūra būs pabeigta, 
atkritumu izgāztuvei varēs izsniegt darbības licenci.

2009. gada 15. jūnijā Grieķijas iestādes iesniedza prasību par grozījumu izdarīšanu Lēmumā 
C(2002)4705 par Jonijas salu reģiona izgāztuvju būvi un neoficiālo izgāztuvju rehabilitāciju, 
lai noteiktu jaunu termiņu darbu pabeigšanai un projekta izdevumiem. Pēc Komisijas lūguma 
Grieķijas iestādes iesniedza papildinformāciju 2009. gada 7. oktobrī un 2009. gada 
25. novembrī, tiekoties ar Komisijas dienestu pārstāvjiem tehniskiem jautājumiem veltītā 
sanāksmē. Tā kā prasītais termiņš un vides nosacījumu termiņš jau bija gandrīz notecējis, 
Komisijas dienestu pārstāvji lūdza Grieķijas iestādēm iesniegt atjauninātu pieprasījumu ar 
jaunu termiņu, apstiprinātus jaunus vides nosacījumus, kā arī Lēmuma I pielikumā iekļauto 
īpašo nosacījumu atjauninātu tekstu. Valsts iestādes 2010. gada 31. maijā iesniedza 
atjauninātu pieprasījumu ar jaunu termiņu darbu pabeigšanai un projekta izdevumiem (proti, 
31.12.2010.), grozītu projekta finansēšanas plānu, neizdarot grozījumus budžetā un Kohēzijas 
fonda sniegtajā atbalstā, un īpašo nosacījumu atjauninātu tekstu. Grieķijas iestādes 2010. gada 
22. jūlijā iesniedza apstiprinātus jaunus (atjauninātus) vides nosacījumus. Atjauninātie vides 
nosacījumi ir spēkā līdz 31.12.2016. (skatīt 2011. gada 13. janvāra apstiprināto lēmumu 
C(2011)169). 

Secinājumi

Karvounari atkritumu izgāztuve tika apstiprināta un uzbūvēta atbilstīgi ES tiesību aktiem. 
Tomēr nesen tika konstatētas dažas problēmas saistībā ar tās darbību, tādēļ Komisija ir 
nolēmusi sazināties ar Grieķijas iestādēm, lai saņemtu no tām nepieciešamos paskaidrojumus. 

Attiecībā uz Levkimi atkritumu izgāztuvi pārkāpumu varētu konstatēt tikai tādā gadījumā, ja 
atkritumu izgāztuve būtu tikko sākusi darboties un ja tā nedarbotos atbilstīgi prasībām, kas 
noteiktas ES tiesību aktos vides jomā.

7. Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Papildus informācijai, kas Lūgumrakstu komitejai tika sniegta 2013. gada 21. janvāra 
sanāksmē, Komisija var apstiprināt, ka ir sākta jauna pārkāpuma lieta (2012/2208) un ka 
2013. gada 25. janvārī saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu Grieķijas 
Republikai tika nosūtīta brīdinājuma vēstule. Faktiski izgāztuves darbībā ir vērojamas 
zināmas problēmas, un tā neatbilst noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem un Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem.

Šajā sanāksmē lūgumraksta iesniedzējs arī apliecināja, ka Koritiani atkritumu izgāztuvē 
nodoto atkritumu apmērs jau ir sasniedzis maksimālo robežu un ka atkritumi, kas tajā iepriekš 
ievesti, tagad tiek nosūtīti uz Karvounari atkritumu izgāztuvi. Koritiani atkritumu izgāztuve 
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faktiski ir saņēmusi Kopienas atbalstu saistībā ar programmu „Epīra 2000−2006”, proti, 
deklarēto publisko izdevumu apmērs ir EUR 699 757,59, no kuriem EUR 559 814,07 ir 
ERAF finansējums. Atbalsta līdzekļi tika izmantoti galvenokārt iekārtu iegādei un mazāk 
izgāztuves pilnveidošanas darbiem (piemēram, elektrības un komunikāciju tīklu 
paplašināšanai un izgāztuves uzlabošanas darbiem).

Tiklīdz Grieķijas iestādes būs sniegušas atbildi uz brīdinājuma vēstuli, Komisija pārbaudīs, 
vai minētās iestādes ir veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
Karvounari atkritumu izgāztuve darbojas atbilstīgi Direktīvas 1999/31/EK un 
Direktīvas 2008/98/EK noteikumiem.

Komisija arī sazināsies ar Grieķijas iestādēm, lai saņemtu papildu paskaidrojumus par 
Koritiani atkritumu izgāztuvi.

8. Komisijas atbilde (REV V), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Grieķijas iestādes savā atbildē uz brīdinājuma vēstuli atzina, ka pastāv problēmas, kas ir 
saistītas ar Karvounari atkritumu izgāztuves darbību (piemēram, infiltrātu un biogāzes 
apsaimniekošanu). Saskaņā ar šo iestāžu sniegto informāciju minētās problēmas radīja drīzāk 
atkritumu izgāztuves sliktā pārvaldība, nevis kļūdas tās plānošanā vai būvniecībā. Lai 
novērstu visas šīs problēmas, iestādes jau ir veikušas virkni pasākumu, kas, tiklīdz tie tiks 
pabeigti, ļaus atkritumu izgāztuvei darboties atbilstīgi ES tiesību aktos noteiktajām normām. 
Pamatojoties uz rezultātiem, ko pēdējās pārbaudes laikā 2013. gada februārī guvuši vides 
inspektori, šķita, ka, pat ja pilnīga atbilstība vēl nebija panākta, jau tika konstatēta viegla 
situācijas uzlabošanās.

Attiecībā uz Koritiani atkritumu izgāztuvi Grieķijas iestādes ir informējušas Komisiju, ka tai 
sākotnēji bija noteikts četrus gadus ilgs darbības periods. Tomēr, tā kā tika īstenots tikai 
a) posms, atkritumu izgāztuves maksimālais tilpums tika sasniegts jau divu gadu laikā. Pēc 
tam atkritumi, kas iepriekš tika nosūtīti uz Koritiani atkritumu izgāztuvi, tika transportēti uz 
Karvounari atkritumu izgāztuvi. Šādu atkritumu pārvadāšanas kārtību ir apstiprinājis gan 
Epīras reģiona gubernators (Περιφερειάρχης), gan atbildīgā ministrija, gan Karvounari 
atkritumu apsaimniekošanas iestāde (2012. gada 26. jūnija lēmums Nr. 12/26-6-12).

Secinājumi

Komisija turpinās uzraudzīt to, kā norit darbi, kuru mērķis ir panākt Karvounari atkritumu 
izgāztuves atbilstību noteikumiem, un vajadzības gadījumā nekavēsies uzsākt pārkāpumu 
procedūru.

9. Komisijas atbilde (REV. VI), kas saņemta 2014. gada 31. martā.

Kā minēts iepriekšējā sarakstē, Grieķijas iestādes ir atzinušas, ka Karvounari atkritumu 
izgāztuves darbībā ir vērojamas problēmas (piemēram, saistībā ar infiltrātu un biogāzes 
apstrādi). Lai novērstu dažādās konstatētās problēmas, Grieķijas iestādes ir izveidojušas 
zinātnisko komiteju. Minētā komiteja ir iesniegusi ziņojumu, kurā ir detalizēti izklāstīti 
pasākumi, kas jāveic, lai panāktu, ka atkritumu izgāztuve darbojas atbilstīgi ES vides tiesību 
aktos norādītajām prasībām.
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Komisija 2014. gada 24. februārī nolēma atkārtoti sazināties ar Grieķijas iestādēm, lai 
uzzinātu, kādi panākumi ir gūti iepriekšminēto pasākumu īstenošanā, un pārbaudītu, vai 
atkritumu izgāztuve beidzot darbojas atbilstīgi ES vides tiesību aktos norādītajām prasībām.

Secinājumi

Komisija gaida Grieķijas iestāžu atbildi uz savu 2014. gada 24. februāra vēstuli un turpinās 
uzraudzīt to, kā noris darbs saistībā ar Karvounari atkritumu izgāztuves atbilstības 
nodrošināšanu. Ja gūtie rezultāti tiks uzskatīti par nepietiekamiem, Komisija veiks visus 
nepieciešamos pasākumus un tostarp var arī sākt pārkāpumu procedūru.

10. Komisijas atbilde (REV. VII), kas saņemta 2014. gada 31. oktobrī

Grieķijas iestādes 2014. gada 25. septembrī nosūtīja Komisijai atbildi uz tās 2014. gada 
18. jūlija vēstuli, informējot to par pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu Karvounari 
izgāztuves atbilstību. Pamatojoties uz divām papildu 2014. gada 9. un 15. septembrī Epīras 
reģiona kompetento iestāžu veiktajām pārbaudēm, šķiet, ka darbi, kas bija atzīti par 
nepieciešamiem izgāztuves atbilstības nodrošināšanai, patiešām ir veikti. Saskaņā ar 
pārbaudes ziņojumiem izgāztuve tagad darbojas atbilstoši vides tiesību aktiem, jo visas 
konstatētās neatbilstības un problēmas ir novērstas.

Secinājums

Pamatojoties uz divām nesen veiktajām in situ pārbaudēm, šķiet, ka izgāztuve tagad darbojas 
saskaņā ar ES vides tiesību aktiem. Izgāztuves apsaimniekošanas iestādes atbildībā ir 
pārraudzīt izgāztuves darbību un veikt jebkurus pasākumus, ko tā uzskatīs par 
nepieciešamiem gadījumā, ja nākotnē rastos jaunas problēmas.


