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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0978/2008, ko Megalopoles pilsētas domes vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis Bouras, par Grieķijas iestāžu rīcību, jo 
tās nav nodrošinājušas, lai pilnībā būtu ievēroti ES kritēriji un procedūras, 
kuras attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu poligonos, saistībā ar poligona 
projektu, ko paredzēts būvēt netālu no Megalopoles pilsētas Peloponēsas 
reģionā, Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Peloponēsas reģiona Megalopoles pilsētas mērs, iebilst pret to, ka 
Grieķijas Vides ministrija 2008. gada janvārī ir izsniegusi atļauju Grieķijas elektroapgādes 
uzņēmumam DEH ierīkot azbestu saturošu celtniecības materiālu poligonu. Termins „azbesta 
atkritumi”, kas lietots sākotnēji izsniegtajā atļaujā, ir aizstāts ar terminu „rūpnieciskie un cita 
veida atkritumi”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tādējādi ir pārkāpts Padomes 
Lēmums 2003/33/EK, ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos 
saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu, jo minētajā lēmumā ir norādīts, 
ka poligonos, kuros tiek pieņemti azbestu saturoši celtniecības materiāli un citi azbesta 
atkritumi, drīkst apsaimniekot tikai azbestu saturošus celtniecības materiālus un citus azbesta 
atkritumus un ka atkritumi nedrīkst saturēt citas bīstamas vielas, izņemot saistīto azbestu. 
Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izteikt protestu atbildīgajām Grieķijas 
iestādēm, lai nodrošinātu Megalopoles apgabala iedzīvotāju tiesību ievērošanu saskaņā ar ES 
tiesību aktiem vides jomā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī
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Komisija šo lūgumrakstu izvērtēja ne tikai attiecībā uz iespējamu Direktīvas 99/31/EK 
pārkāpumu, bet arī lai noteiktu, vai ir pārkāpta Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK2

un 2003/35/EK3. 

Tiesiskais regulējums, ar ko Direktīva 99/31/EK transponēta Grieķijas tiesību aktos, paredz, 
ka pieprasījumu atļaut izmantot poligonu tā apsaimniekotājs var iesniegt tikai pēc tam, kad ir 
saņēmis lēmumu par poligona atbilstību vides prasībām. Lēmums par poligona atbilstību 
vides prasībām tiek pieņemts saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem Grieķijas tiesību aktos ir 
transponēta Direktīva 85/337/EEK.

No pieejamās informācijas izriet, ka ir sākusies procedūra, kuras gaitā tiek vērtēta attiecīgā 
projekta atbilstība vides prasībām. Atbildīgā ministrija ir pieņēmusi sākotnējo novērtējumu 
attiecībā uz projekta atbilstību vides prasībām. Tomēr šī dokumenta pieņemšana ir tikai 
sagatavošanās posms, kam nav juridiski saistošas ietekmes. Projekta īstenotājam ir jāsagatavo 
ietekmes uz vidi novērtējums, kam jābūt pieejamam sabiedrībai un iestādēm, kuras varētu būt 
saistītas ar projektu. Pēc tam atbildīgajai iestādei ir jāpieņem galīgais lēmums.

Novērtēšanas un atļaujas izsniegšanas procedūra ir sagatavošanas posmā, tādēļ Komisija 
uzskata, ka nav iespējams noteikt, vai ir pārkāpta Direktīva 85/337/EEK un tātad arī 
Direktīva 99/31/EK.

Secinājums

Komisija uzskata, ka šajā posmā ES vides tiesību akti nav pārkāpti. 

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Komisija jau izskatīja minēto lūgumrakstu 2008. gadā, kad bija sākusies procedūra, kuras 
gaitā tiek vērtēta projekta atbilstība vides prasībām, un atbildīgā ministrija bija pieņēmusi 
sākotnējo novērtējumu attiecībā uz projekta atbilstību vides prasībām. Tomēr šī dokumenta 
pieņemšana ir tikai sagatavošanās posms, kam nav juridiski saistošas ietekmes. Saistoša tā 
būtu vienīgi tad, ja atbildīgā ministrija būtu pieņēmusi ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Pašlaik Komisijas dienesti vēl nav informēti par to, ka Grieķijas iestādes būtu pieņēmušas 
šādu ietekmes uz vidi novērtējumu, tātad novērtēšanas un atļaujas izsniegšanas procedūra 
joprojām ir sagatavošanas posmā, tādēļ Komisija uzskata, ka vēl nav iespējams noteikt, vai ir 
pārkāpti ES vides tiesību akti. 

Komisija arī vēlas uzsvērt, ka 2009. gada 10. septembrī lietā C-286/084 Tiesa Grieķiju atzina 
par vainīgu, jo tā nav pieņēmusi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas atbilstu 
Savienības tiesību aktu prasībām, un nav izveidojusi integrētu un atbilstošu bīstamo atkritumu 
apglabāšanas objektu tīklu.
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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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Savā iebildumu rakstā Grieķijas Republika minēto poligonu ir iekļāvusi būvējamo poligonu 
sarakstā. Šādi poligoni, kuros varētu apsaimniekot bīstamos atkritumus, ir jābūvē, lai Grieķija 
varētu izpildīt Tiesas spriedumu. 

Atkritumu apglabāšana poligonos ir viena no atkritumu apsaimniekošanas metodēm, un uz to 
attiecas Direktīvas 1999/31/EK noteikumi (atļauja, atkritumu pieņemšana, kontrole un 
monitorings ekspluatācijas posmā, slēgšana un pēcslēgšanas apsaimniekošana). Prioritāte, kas 
piešķirta citām atkritumu apsaimniekošanas metodēm, nenozīmē, ka drīkst pārkāpt tiesību 
aktus. Tas, vai tiks pārkāptas direktīvas par atkritumu apsaimniekošanu (2006/12/EK un 
1999/31/EK), būs jo īpaši atkarīgs no objekta ekspluatācijas veida, proti, vai ekspluatācija 
notiks saskaņā ar atbilstošajiem Savienības vides tiesību aktu noteikumiem vai ne.

Vienlaikus attiecībā uz poligonu būvniecību ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) 
saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK. Tomēr direktīva neļauj Komisijai iejaukties, spriežot par 
projekta pamatotību vai atrašanās vietu, nedz arī kontrolēt ietekmes novērtējuma un 
apstiprināto vides prasību saturu (izņemot gadījumus, kad dalībvalsts ir pieļāvusi būtisku 
novērtējuma kļūdu). Tas viss ietilpst dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju ir sākusies minētā projekta ietekmes uz vidi 
novērtēšanas procedūra. Atbildīgais ministrs jau ir apstiprinājis sākotnējo novērtējumu 
attiecībā uz projekta atbilstību vides prasībām. Tomēr šī apstiprināšana ir tikai procesa 
sagatavošanas posms, un tai nav juridiski saistošas ietekmes. Tālāk ir jāizstrādā IVN 
(ietekmes uz vidi novērtējums), kas pēc tam ir jānodod sabiedriskai apspriešanai. Kad šis 
posms būs pabeigts, atbildīgā iestāde pieņems galīgo lēmumu un apstiprinās (vai 
neapstiprinās) IVN. Šķiet, šajā gadījumā tas vēl nav noticis. 

Tas nozīmē, ka pašlaik vēl nevar konstatēt, vai ES tiesību akti ir pārkāpti vai ne. 

Komisija seko ar šo lietu saistītajām norisēm un gaida, kad Grieķijas iestādes pieņems 
ietekmes novērtējumu, jo tad Komisija varēs pārbaudīt minētā projekta atbilstību ES vides 
tiesību aktiem.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2011. gada 19. decembrī

Lūgumrakstu komitejas 2011. gada 8. septembra sanāksmē komitejas locekļi informēja 
Komisiju, ka minētā projekta atbilstība vides prasībām ir apstiprināta ar ministriju 2011. gada 
5. jūlija lēmumu. 

Komisijas dienesti nekavējoties apsprieda šo jautājumu ar Grieķijas iestādēm sanāksmē, kas 
notika Atēnās 2011. gada 14. septembrī. Pēc ministriju 2011. gada 5. jūlija lēmuma 
(200969/05-07-2011) izvērtēšanas tika konstatēts, ka no Grieķijas iestādēm ir vajadzīga 
precīzāka papildinformācija. Saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK 9. pantu (atkritumu 
apsaimniekošana) poligona atļaujā ir jānorāda „poligona kategorija”. Taču ministriju lēmumā 
nav norādīts, vai attiecīgais poligons ir paredzēts bīstamiem, nebīstamiem vai inertiem 
atkritumiem. 

Tādēļ Komisija nolēma lūgt Grieķijas iestādes sniegt precīzāku informāciju, ne vien lai 
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pārbaudītu, kurai kategorijai poligons atbilst, bet arī lai pārliecinātos, ka ir pienācīgi ievērotas 
procedūras attiecībā uz informēšanu un konsultēšanos ar vietējām iestādēm un sabiedrību un 
ka ir pienācīgi ievērotas Direktīvas 99/31/EK I pielikumā minētās vispārīgās prasības visu 
kategoriju poligoniem (un jo īpaši tās, kas attiecas uz gāzu kontroli). 

Secinājums

Komisija pārbaudīs: a) kurai kategorijai poligons atbilst, b) vai vietējās iestādes un visi 
iedzīvotāji, kas varētu būt saistīti ar projektu, ir pienācīgi informēti un uzklausīti un c) vai ir 
veikti nepieciešamie pasākumi, lai pienācīgi izpildītu Direktīvas 99/31/EK I pielikumā 
izklāstītās vispārīgās prasības (un jo īpaši tās, kuras attiecas uz gāzu kontroli). Parlaments tiks 
informēts par šīs lietas turpmāko virzību.

6. Komisijas atbilde (REV.III), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija pirmo reizi sazinājās ar Grieķijas iestādēm, lai 
saņemtu precīzāku informāciju par minēto projektu. No attiecīgo iestāžu sniegtās atbildes 
izriet, ka, pamatojoties uz Direktīvu 99/31/EK un Padomes Lēmuma 2003/33/EK (ar ko 
nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar 
Direktīvas 1999/31/EK1 16. pantu un II pielikumu) pielikuma 2.3.3. punktu, celtniecības 
materiālus, kas satur azbestu, un citus azbesta atkritumus bez testēšanas var apglabāt 
nebīstamo atkritumu poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 6. panta c) punkta iii) daļu. 
Grieķijas iestādes arī uzskata, ka ministriju 2011. gada 5. jūlija lēmumā norādītos atkritumus 
minētajā poligonā var apsaimniekot. Grieķijas iestādes tomēr nav sniegušas Komisijai 
vajadzīgos pierādījumus par to, ka plānoto poligonu patiesi var iekļaut kategorijā „nebīstamo 
atkritumu poligoni” ES vides tiesību aktu nozīmē — tās tikai paziņoja, ka poligona kategorija 
tiks norādīta lēmumā par poligona darbības atļauju, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem 
tiek izsniegta pēc tam, kad ir pabeigti būvdarbi, bet vēl nav sākusies objekta ekspluatācija. 
Taču šāds lēmums vēl nav pieņemts.  

Tātad Komisijas rīcībā nav visas vajadzīgās informācijas, kas ļautu tai pārliecināties, ka 
minētais poligons ir paredzēts vienīgi nebīstamiem atkritumiem (ministrijas lēmumā ir 
apstiprināts, ka poligonā tiks apsaimniekoti galvenokārt azbesta atkritumi, kas nozīmē, ka 
tajā, iespējams tiks apsaimniekoti arī citi, nedefinēti atkritumi). Nav skaidrs, kādi vēl 
atkritumi varētu tikt apsaimniekoti poligonā, tādēļ rodas šaubas arī par to, vai ir pienācīgi 
īstenota sabiedrības informēšanas un sabiedriskās apspriešanas procedūra. 

Lai precizētu šos jautājumus un ņemtu vērā papildinformāciju, ko lūgumraksta iesniedzēji tai 
paziņojuši 2011. gada 8. decembra vēstulē (piemēram, attiecībā uz iespēju, ka ir pārkāpta 
Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2), otrreiz sazinājās ar 
Grieķijas iestādēm. 

Pateicoties Grieķijas iestāžu sniegtajai atbildei, beidzot ir izdevies precizēt trešo punktu, kurš 
attiecas uz pasākumiem, ko plānots veikt gāzu kontrolei. Poligonā tiks apsaimniekoti tādi 
atkritumi, kas nerada gāzes. Tomēr ir paredzēti attiecīgi pasākumi, lai gaiss netiktu piesārņots 

                                               
1

OV L 11, 16.1.2003., 27.–49. lpp.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
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ar azbesta putekļiem. 

Secinājumi

Komisija ir otrreiz sazinājusies ar Grieķijas iestādēm, lai:

a) saņemtu precīzāku papildinformāciju par poligona kategoriju un to, kādi atkritumi tajā tiks 
apsaimniekoti;

b) pārliecinātos, ka ir pienācīgi īstenota sabiedrības informēšanas un sabiedriskās apspriešanas 
procedūra; 

c) pārbaudītu, vai ir izpildītas Direktīvas 2008/1/EK prasības. 

7. Komisijas atbilde (REV.IV), kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija sazinājās ar Grieķijas iestādēm, lai saņemtu 
precīzāku papildinformāciju par minēto projektu. 

No Grieķijas iestāžu sniegtajām atbildēm izriet, ka šajā „rūpniecisko atkritumu poligonā” 
(„Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων”) galvenokārt tiks apsaimniekoti atkritumi, 
kuri satur azbesta cementu, un ka šī poligona būvniecības projekts tiek uzskatīts par bīstamo 
atkritumu apglabāšanas vietas ierīkošanu, lai arī saskaņā ar Direktīvu 99/31/EK un Padomes 
Lēmuma 2003/33/EK (ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos 
saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK1 16. pantu un II pielikumu) pielikuma 2.3.3. punktu 
celtniecības materiālus, kas satur azbestu, un citus azbesta atkritumus bez testēšanas var 
apglabāt nebīstamo atkritumu poligonos. 

Tomēr vairāki Grieķijas iestāžu iesniegtie dokumenti liecina, ka projekta darbības joma ir 
paplašināta. Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu šis projekts ir paredzēts atkritumu 
poligonam, kurā tiks apsaimniekots azbestcements (αμιαντοτσιμέντο) galvenokārt no 
elektroapgādes uzņēmuma DEH objektiem, kas atrodas šajā reģionā. Ar šādu pamatojumu ir 
īstenotas sabiedrības informēšanas un sabiedriskās apspriešanas procedūras, ievērojot 
prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvā 2011/92/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2. Tomēr ministriju 2011. gada 5. jūlija lēmumā, ar ko apliecināta projekta 
atbilstība vides prasībām, ir apstiprināts, ka saskaņā ar projektu atkritumu poligonā ir 
paredzēts apsaimniekot azbestcementu galvenokārt no DEH objektiem, kas atrodas šajā 
reģionā, kā arī no citām sabiedriskajām ēkām (piemēram, skolām, slimnīcām u. c.). Tas 
nozīmē, ka attiecīgajā poligonā, iespējams, tiks apsaimniekoti arī citi, nedefinēti atkritumi. 
Tādēļ šķiet, ka sabiedrība ir informēta un apspriešana ir notikusi par projektu, kas pēc tam 
ievērojami mainīts. 

Turklāt Komisija norāda, ka pēc tam, kad projekta īstenotājs DEH bija vērsies Valsts padomē 
ar prasību apturēt attiecīgā ministriju lēmuma izpildi, tas 2012. gada 4. aprīlī brīvprātīgi 

                                               
1 OV L 11, 16.1.2003., 27.–49. lpp.
2 OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
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nolēma uz 12 mēnešiem pārtraukt visus būvdarbus.

Visbeidzot, attiecībā uz Direktīvu 2008/1/EK Grieķijas iestāžu sniegtās atbildes liecina, ka 
direktīvā noteiktās saistības ir izpildītas.

Secinājums

Komisija turpinās izskatīt šo lietu, sākot jaunu procedūru par pienākumu neizpildi, lai 
nodrošinātu, ka Grieķija pilnībā ievēro saistības, kas izriet no Direktīvas 2011/92/ES.

8. Komisijas atbilde (REV.V), kas saņemta 2014. gada 31. oktobrī

Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija ir sākusi īstenot jaunu procedūru par 
pienākumu neizpildi (2012/2230), uzskatot, ka Grieķija nav izpildījusi pienākumus, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvā 2011/92/ES par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1. Komisija 2013. gada 
22. februārī nosūtīja Grieķijai oficiālu brīdinājuma vēstuli, uzskatot, ka pēc sabiedriskās 
apspriešanas projekts atkritumu poligona būvniecībai Megalopoles pilsētā ir būtiski mainīts 
(ar ministriju 2011. gada 5. jūlija lēmumu, ar ko apstiprināta projekta atbilstība vides 
prasībām).

Turklāt Komisija norāda, ka pēc tam, kad projekta īstenotājs DEH bija vērsies Valsts padomē 
ar prasību apturēt attiecīgā ministriju lēmuma izpildi, tas 2012. gada 4. aprīlī brīvprātīgi 
nolēma uz 12 mēnešiem pārtraukt visus būvdarbus. Šis DEH lēmums ir atjaunots un būs 
spēkā līdz brīdim, kamēr savu lēmumu pieņems Valsts padome. Jāuzsver arī tas, ka ir 
iesniegta vēl viena prasība anulēt iepriekšminēto ministriju lēmumu.

Tāpat ir jāņem vērā, ka šis projekts ir iekļauts rīcības plānā, kuru Grieķijas Republikas valdība 
ir iesniegusi saistībā ar lietu 2003/2187 (par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Grieķijā), un 
ka tas ir īstenojams, lai pildītu Tiesas lēmumu lietā C-286/08.

Secinājums

Vispirms Komisija sagaidīs Valsts padomes nolēmumu un tikai pēc tam lems par to, kā 
turpmāk rīkoties saistībā ar procedūru par pienākumu neizpildi.

                                               
1 OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.


