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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0978/2008, mille on esitanud Kreeka kodanik Panagiotis Bouras 
Megalopoli kohaliku omavalitsuse nimel jäätmete prügilatesse vastuvõtmisega 
seotud ühenduse kriteeriumide ja korra puuduliku rakendamise kohta Kreeka 
ametiasutuste poolt Megalopoli (Peloponnesose poolsaar, Kreeka) lähedusse 
kavandatud prügila projekti puhul

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooniesitaja, kes on Megalopoli (Peloponnesose poolsaar, Kreeka) linnapea, vaidlustab 
tingimused, mille alusel andis Kreeka keskkonnaministeerium 2008. aasta jaanuaris Kreeka 
elektriettevõtjale DEI loa rajada asbesti sisaldavate materjalide jäätmehoidla. Loa aluseks olid 
algselt asbestijäätmed, kuid see vaadati hiljem läbi ning muudeti tööstus- ja segajäätmeteks. 
Petitsiooniesitaja selgitab, et selline lähenemine on vastuolus nõukogu otsuse 2003/33/EÜ 
(millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 
1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt) sätetega, mille kohaselt võivad asbesti sisaldavaid 
ehitusmaterjale ja muid asbestijäätmeid vastuvõtvad prügilad võtta vastu üksnes asbesti 
sisaldavaid ehitusmaterjale ja muid nõuetele vastavaid asbestijäätmeid ning et need jäätmed ei 
või sisaldada muid ohtlikke aineid kui seotud asbest. Sellega seoses palub petitsiooniesitaja 
Euroopa Parlamendil küsitleda vastutavaid Kreeka ametiasutusi, et tagada ühenduse õigusest 
tulenevate keskkonnanormide järgimine Megalopoli ja selle ümbruskonna elanike huvides. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 1. detsembril 2008. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 192 lõige 4).
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3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 20. veebruaril 2009

Käesoleva petitsiooni hindamisel ei keskendunud komisjon mitte üksnes direktiivi 99/31/EÜ, 
vaid ka direktiividega 97/11/EÜ1 ja 2003/35/EÜ2 muudetud direktiivi 85/337/EMÜ3 (teatavate 
riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) võimalikule rikkumisele. 

Õigusraamistiku kohaselt, millega võetakse direktiiv 99/31/EÜ üle Kreeka õigusesse, tuleb 
kõigepealt heaks kiita projekti keskkonnaaspektid ning alles siis võib esitada loataotluse 
prügila käitamiseks. Keskkonnaaspektid kiidetakse heaks vastavalt sätetele, millega võetakse 
direktiiv 85/337/EMÜ üle Kreeka õigusesse.

Olemasolevast teabest selgub, et menetlus kõnealuse projekti keskkonnamõju hindamiseks on 
juba algatatud. Pädev ministeerium on võtnud vastu kõnealuse projekti keskkonnamõju 
esialgse hinnangu. Selle akti vastuvõtmine kujutab endast aga alles esimest etappi, millel ei 
ole siduvaid õiguslikke tagajärgi. Arendaja peab läbi viima keskkonnamõju hindamise, mille 
tulemused tuleb teha kättesaadavaks nii üldsusele kui ka ametiasutustele, keda see tõenäoliselt 
puudutab. Seejärel teeb pädev asutus lõpliku otsuse.

Kuna hindamis- ja loaandmismenetlus on veel esialgses etapis, on komisjon seisukohal, et 
direktiivi 85/337/EMÜ ja seega ka direktiivi 99/31/EÜ rikkumist ei ole võimalik tuvastada.

Järeldus

Komisjon märgib, et praeguses etapis ei ole ühenduse keskkonnaalaseid õigusakte rikutud. 

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 9. detsembril 2010

Komisjon on kõnealust petitsiooni 2008. aastal juba uurinud ning sellel ajal oli projekti 
keskkonnamõju hindamise menetlus juba algatatud ja pädev ministeerium oli keskkonnamõju 
esialgse hinnangu heaks kiitnud. Selle akti vastuvõtmine on aga üksnes esmane etapp, millel 
ei ole siduvaid õiguslikke tagajärgi. Siduv on alles pädeva ministeeriumi poolt kinnitatud 
keskkonnamõju lõplik hinnang. 

Siiani ei ole Kreeka ametiasutused komisjoni talitusi nimetatud keskkonnamõju hinnangu 
vastuvõtmisest teavitanud ning kuna hindamis- ja loaandmismenetlus on ikka veel esialgses 
etapis, on komisjon seisukohal, et ELi keskkonnaalaste õigusaktide rikkumist ei ole endiselt 
võimalik tuvastada. 

Lisaks soovib komisjon märkida, et 10. septembri 2009. aasta otsuses kohtuasjas C-286/084

leidis Euroopa Kohus, et Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud ohtlike jäätmete käitlemiskava, 
mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu asjaomaste õigusaktidega, ning ta ei ole loonud ohtlike 
jäätmete kõrvaldamisrajatiste ühtset ja sobivat võrgustikku.

Kreeka Vabariik lisas vastuseks kõnealuse prügila ehitatavate prügilate loetellu. Ohtlike 

                                               
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
2 EÜT L 73, 14.3.1997, lk 5.
3 ELT L 156, 25.6.2003, lk 17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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jäätmete vastuvõtmiseks mõeldud prügilate ehitamine on vajalik selleks, et Kreekal oleks 
võimalik kõnealust kohtuotsust täita. 

Jäätmete prügilatesse ladustamine on üks jäätmekäitluse viisidest ning selle suhtes kehtivad 
direktiivi 99/31/EÜ sätted (loaandmine, jäätmete vastuvõtmine, kontroll ja seire 
käitamisetapis, sulgemine, järelhooldus). Teiste jäätmekäitlusmeetodite eelistamine ei õigusta 
õigusaktide rikkumist. Jäätmekäitlust käsitlevate direktiivide (2006/12/EÜ ja 99/31/EÜ) 
võimalik rikkumine sõltub eelkõige rajatiste toimimisest, st sellest, kas rajatiste toimimine on 
Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide asjaomaste sätetega kooskõlas või mitte.

Samuti tuleb prügilate ehitamisel viia läbi keskkonnamõju hindamine vastavalt direktiivile 
85/337/EMÜ. Kõnealune direktiiv ei anna komisjonile siiski võimalust sekkuda projekti 
mõttekuse ja asukoha küsimuses ega kontrollida heakskiidetud mõjuhinnangu ja 
keskkonnaaspektide sisu (välja arvatud juhul, kui liikmesriik on teinud ilmse hindamisvea). 
Kõik see kuulub liikmesriikide ametiasutuste vastutusalasse.

Komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt on kõnealuse projekti keskkonnamõju hindamise 
menetlus algatatud. Pädev ministeerium on esialgse mõjuhinnangu juba heaks kiitnud. See on 
aga üksnes protsessi esmane etapp ja sellel ei ole siduvaid õiguslikke tagajärgi. Järgmiseks 
tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine ja korraldada konsulteerimine üldsusega. Kui see on 
lõpule viidud, teeb pädev asutus lõpliku otsuse selle kohta, kas keskkonnamõju hinnang 
kiidetakse heaks või lükatakse tagasi. Antud juhul ei ole seda veel tehtud. 

Seega ei ole praegusel hetkel võimalik ELi õigusaktide rikkumist tuvastada. 

Komisjon jälgib juhtumit ja ootab mõjuhinnangu vastuvõtmist Kreeka ametiasutustes. Alles 
seejärel saab komisjon kontrollida kõnealuse projekti vastavust ELi keskkonnaalastele 
õigusaktidele.

5. Euroopa Komisjoni vastus (II läbivaatamine), mis saadi 19. detsembril 2011

Petitsioonikomisjoni 8. septembri 2011. aasta koosolekul teavitas üks komitee liige Euroopa 
Komisjoni, et projekti keskkonnaaspektid on ministrite 5. juuli 2011. aasta ühise otsusega 
heaks kiidetud. 

Komisjoni talitused tõstatasid selle teema Kreeka ametiasutustega 14. septembril 2011. aastal 
Ateenas toimunud kohtumisel. Ministrite 5. juuli 2011. aasta ühise otsuse (200969/05-07-
2011) analüüs näitas, et Kreeka ametiasutused peavad andma teatavaid täiendavaid selgitusi. 
Direktiivi 99/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 9 kohaselt peab prügila tegevusloas olema 
nimetatud prügilaliik. Lisaks ei mainita ministrite otsuses, kas kõnealune prügila on mõeldud 
ohtlike, tava- või püsijäätmete vastuvõtmiseks. 

Sellest tulenevalt otsustas komisjon uurida Kreeka ametiasutuste tegevust, et mitte üksnes 
kontrollida, millisesse liiki kõnealune prügila kuulub, vaid ka tagada, et kohalike 
ametiasutuste ja üldsuse teavitamise ja nendega konsulteerimise korda on nõuetekohaselt 
järgitud ning et kõiki prügilaliike käsitlevaid üldnõudeid, mida on nimetatud direktiivi 
99/31/EÜ I lisas (ja eelkõige gaasi kontrolli käsitlevaid nõudeid) on nõuetekohaselt täidetud. 

Järeldus



PE421.179v07-00 4/6 CM\1039542ET.doc

ET

Komisjon kontrollib: a) millisesse liiki kõnealune prügila kuulub; b) kas kohalikke 
ametiasutusi ja kogu üldsust, keda see projekt puudutab, on nõuetekohaselt teavitatud ja kas 
nendega on konsulteeritud ning c) kas on võetud vajalikud meetmed, et tagada direktiivi 
99/31/EÜ I lisas nimetatud üldnõuete (ja eelkõige gaasi kontrolli käsitlevate nõuete) 
nõuetekohane täitmine. Parlamenti hoitakse kõnealuse juhtumi arengutega kursis.

6. Euroopa Komisjoni vastus (III läbivaatamine), mis saadi 30. mail 2012

Nagu komisjon oma eelmises teatises märkis, võttis ta korra juba Kreeka ametiasutustega 
ühendust, et nõuda kõnealuse projekti kohta selgitusi. Ametiasutuste vastusest ilmnes, et 
direktiivi 99/31/EÜ ja nõukogu otsuse 2003/33/EÜ (millega kehtestatakse jäätmete 
prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa 
kohaselt)1 punkti 2.3.3 alusel võib asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale ja muid nõuetele 
vastavaid asbestijäätmeid tavajäätmeprügilas ladestada direktiivi 99/31/EÜ artikli 6 punkti c 
alapunkti iii kohaselt ilma katsetamata. Sellega seoses on Kreeka ametiasutused seisukohal, et 
ministrite 5. juuli 2011. aasta ühises otsuses nimetatud jäätmete vastuvõtt kõnealusesse 
prügilasse on lubatud. Nimetatud ametiasutused ei ole aga edastanud komisjonile vajalikke 
tõendeid, mis kinnitaksid, et kavandatud prügila on tõepoolest liigitatud tavajäätmeprügilaks 
ELi keskkonnaalaste õigusaktide tähenduses. Teada on antud üksnes seda, et prügilaliik 
mainitakse ära prügila tegevusloa otsuses, mis tehakse Kreeka õigusaktide kohaselt pärast 
prügila ehitustööde lõpetamist, kuid enne selle tegevuse alustamist. Nimetatud otsust ei ole 
veel tehtud.

Seetõttu ei ole komisjonil vajalikke tõendeid, mis kinnitaksid, et kõnealune prügila on 
tõepoolest selline prügila, mis on mõeldud üksnes tavajäätmete vastuvõtmiseks (ministrite 
otsuses kinnitatakse, et nimetatud prügila hakkab vastu võtma „eelkõige asbestijäätmeid”, mis 
osutab sellele, et see võib hakata vastu võtma ka muid täpsustamata jäätmeid). Teadmatus 
seoses sellega, milliseid teisi jäätmeid hakkab prügila vastu võtma, tekitab aga kahtlusi 
üldsuse teavitamise ja üldsusega konsulteerimise korra nõuetelevastavuse osas.

Nende punktide täpsustamiseks ja selleks, et võtta arvesse petitsiooniesitajate 8. detsembri 
2011. aasta kirjas esitatud teatavaid elemente (näiteks viide direktiivi 2008/1/EÜ (saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli kohta2) võimalikule rikkumisele), pöördus komisjon veel 
teistki korda Kreeka ametiasutuste poole. 

Kreeka ametiasutuste vastus andis lõpuks selgust kolmanda punkti osas, mis käsitles gaasi 
kontrolliks kavandatud meetmeid. Jäätmed, mida prügilas vastu võtma hakatakse, ei ole oma 
olemuselt sellised, mis põhjustaksid gaaside teket. Samuti on ette nähtud piisavad meetmed, 
mis võimaldavad vältida asbestitolmust tingitud võimalikku õhusaastet. 

Järeldused

Komisjon pöördus teist korda Kreeka ametiasutuste poole, et:

                                               
1 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 27–49.
2 ELT L 24, 29.1.2008, lk 8–29.
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a) saada täiendavaid selgitusi prügilaliigi ja sinna transporditavate jäätmete kohta;

b) tagada, et üldsuse teavitamise ja üldsusega konsulteerimise korda on järgitud 
nõuetekohasel viisil; 

c) kontrollida direktiivist 2008/1/EÜ tulenevate kohustuste täitmist. 

7. Euroopa Komisjoni vastus (IV läbivaatamine), mis saadi 27. novembril 2012

Nagu eelmises teatises märgitud, pöördus komisjon Kreeka ametiasutuste poole, et saada
kõnealuse projekti kohta täiendavaid selgitusi. 

Kreeka ametiasutuste vastustest ilmneb, et kõnealuse „tööstusjäätmete prügila” („Χώρος 
Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων”) ehitamise projekti, mis on ette nähtud peamiselt 
asbesttsementi sisaldavate jäätmete ladustamiseks, käsitletakse ohtlike jäätmete 
käitluskohana, kuigi vastavalt direktiivile 99/31/EÜ ja nõukogu otsuse 2003/33/EÜ (millega 
kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ 
artikli 16 ja II lisa kohaselt)1 punktile 2.3.3 võib asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale ja muid 
nõuetele vastavaid asbestijäätmeid ilma katsetamata ladestada ka tavajäätmeprügilas. 

Kreeka ametiasutuste esitatud mitmesugustest dokumentidest selgub aga tõsiasi, et kõnealust 
projekti on laiendatud. Keskkonnamõju hinnangu kohaselt kujutab kõnealune projekt endast 
eelkõige piirkonnas asuvate DEHi (elektriettevõtte) rajatistest pärit asbesttsemendi 
(αμιαντοτσιμέντο) kõrvaldamiseks ettenähtud prügilat. Üldsust teavitati just sellest projektist 
ja selle põhjal viidi läbi konsultatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. detsembri 2011. aasta direktiivist 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta)2 tulenevatele kohustustele. Samas ministrite 5. juuli 
2011. aasta ühises otsuses, millega kiideti heaks projekti keskkonnaaspektid, kinnitati, et 
kõnealune projekt kujutab endast eelkõige piirkonnas asuvatest DEHi rajatistest ja muudest 
ühiskondlikest hoonetest (nagu koolid, haiglad jne) pärit asbesttsemendi kõrvaldamiseks 
ettenähtud prügilat. See viitab asjaolule, et kõnealuses prügilas võidakse hakata vastu võtma 
ka muid täpsustamata jäätmeid. Seega näib, et üldsust teavitati ja üldsusega konsulteeriti 
projekti alusel, mida on hiljem oluliselt muudetud. 

Ühtlasi märgib komisjon, et pärast riiginõukogule esitatud hagi, mille eesmärk on ministrite 
ühise otsuse täitmise peatamine, otsustas DEH (projekti teostaja) 4. aprillil 2012 
vabatahtlikult kõik ehitustööd 12 kuuks peatada.

Mis puutub direktiivi 2008/1/EÜ, siis Kreeka ametiasutuste vastuste põhjal on nimetatud 
direktiivist tulenevad kohustused täidetud.

Järeldus

Komisjon käsitleb kõnealust juhtumit edasi uue rikkumismenetluse raames, et tagada, et 
Kreeka täidab direktiivist 2011/92/EL tulenevaid kohustusi täiel määral.

                                               
1

EÜT L 11, 16.1.2003, lk 27–49.
2

ELT L 26, 28.1.2012, lk 1–21.
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8. Euroopa Komisjoni vastus (V läbivaatamine), mis saadi 31. oktoobril 2014

Nagu juba eelmises teatises märgitud, algatas komisjon uue rikkumismenetluse (2012/2230), 
kuna leidis, et Kreeka ei ole täitnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiivist 2011/92/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta)1

tulenevaid kohustusi. Komisjon saatis 22. veebruaril 2013 Kreekale märgukirja, milles juhiti 
tähelepanu asjaolule, et Megalopoli prügila ehitusprojekti (ministrite 5. juuli 2011. aasta ühise 
otsuse etapis, millega kiideti heaks projekti keskkonnaaspektid) muudeti olulisel määral pärast 
üldsusega konsulteerimist.

Samuti märgib komisjon, et pärast riiginõukogule esitatud hagi, mille eesmärk oli ministrite 
ühise otsuse täitmise peatamine, otsustas DEH (projekti teostaja) 4. aprillil 2012 
vabatahtlikult kõik ehitustööd 12 kuuks peatada. DEH pikendas seda tähtaega veelgi ja otsus 
kehtib kuni riiginõukogu otsuse langetamiseni. Samuti tuleb rõhutada, et esitatud on veel üks 
hagi, mille eesmärk on ministrite kiiruga vastuvõetud otsuse tühistamine.

Lisaks tuleb meelde tuletada, et kõnealune projekt kuulub Kreeka Vabariigi valitsuse poolt 
kohtuasja 2003/2187 raames (mis käsitleb ohtlike jäätmete käitlemist Kreekas) esitatud 
tegevuskavva ning see peaks kohtuasjas C-286/08 tehtud otsuse täitmisele kaasa aitama.

Järeldus

Komisjon ootab enne rikkumismenetluse jätkamist ära riiginõukogu otsuse. 

                                               
1 ELT L 26, 28.1.2012, lk 1–21.


