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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1710/2013, mille on esitanud Kreeka kodanik Kyriakos Gkikas 
Fyli prügila ja selle mõju kohta keskkonnale ja kohalike elanike tervisele

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja märgib, et juba 53 aastat kasutusel olnud Fyli prügila tekitab igas vanuses 
kohalikele elanikele äärmiselt tõsiseid terviseprobleeme (sealhulgas nahahaiguseid ja 
vähktõbe) ning seega sotsiaalseid, koduseid ja rahalisi probleeme. Ta soovib teada, kas 
Kreeka ametivõimud on võtnud mingisuguseid meetmeid ohustatud inimeste tervise kaitseks, 
prügila sulgemiseks, uue ebaseadusliku jäätmeladestuskoha tekkimise ärahoidmiseks ning 
selle piirkonna keskkonnaalaseks ja arheoloogiliseks taastamiseks. Petitsiooni esitaja 
väljendab muret toksikoloogilise ja epidemioloogilise seire puudumise pärast ning selle 
pärast, et jäätmete käitlemisel ei rakendata üldiseid häid tavu. Ta soovib samuti teada, miks 
EL jätkab selliste massiivsete segajäätmete ladestuskohtade rahastamist, ning nõuab, et 
ametivõimud, kes tegutsevad üldsuse huvides ning tähelepaneliku ja pideva järelevalve all, 
sulgeksid kõnealuse prügila viivitamatult ja lõplikult, teeksid ennetustööd, peaksid taastamist 
käsitlevat dialoogi rohujuure tasandil ning tagaksid jäätmete ringlussevõtu ja kompostimise.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 13. juunil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 31. oktoobril 2014

Euroopa Komisjon on teadlik Kreeka probleemidest jäätmesektoris. Komisjon otsustas 21. 
veebruaril 2013 anda Kreeka uuesti Euroopa Kohtusse, sest riik ei täitnud varasemat otsust 
ebaseaduslike prügilate kohta. Kohus otsustas 2005. aastal, et Kreeka ei võta piisavalt 
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meetmeid kõigi riigis tegutsevate ebaseaduslike prügilate sulgemiseks ja taastamiseks, ning 
kuna enam kui 9 aastat pärast otsust ei ole rahuldavaid edusamme tehtud, palus Euroopa 
Komisjon Euroopa Kohtul Kreekale rahalised karistused määrata. Juhtumi kohta avaldas 4. 
septembril 2014 oma arvamuse kohtujurist ning palus samuti kohtul Kreekale rahalised 
karistused määrata.

Eespool mainitud juhtum puudutab tegevusloata ja kontrollimata jäätmekäitluskohtade 
käitamist, mitte tegevusloaga jäätmehoidlaid (nagu Fylis asuv prügila), mille käitamist 
loetakse objekti tegevusloas loetletud keskkonnatingimusi (kreeka keeles „Περιβαλλοντικοί 
Οροι”) eiravaks.

Euroopa Liit on keskkonna valdkonnas võtnud vastu olulise arvu direktiive, mis sisaldavad 
miinimumnõudeid. Kuid tuleb märkida, et Euroopa Komisjonil puudub pädevus viia 
liikmesriikides läbi kohapealset kontrolli, et uurida, kas ELi keskkonnaalaseid direktiive on 
täidetud. Liikmesriigid on kohustatud võtma ELi keskkonnaalased direktiivid üle 
siseriiklikesse õigusaktidesse ja seega kohaldatakse konkreetsetes olukordades siseriiklikke 
õigusakte; seejärel on asjaomased siseriiklikud asutused kohustatud tagama, et siseriiklikke 
sätteid, millega on üle võetud jäätmeid käsitlevad ELi õigusaktid, täidetaks. Lisaks on 
liikmesriigid kohustatud kehtestama õiguskaitsevahendid, mis oleksid piisavad, et tagada liidu 
õigusega hõlmatud valdkondades tulemuslik õiguskaitse1.

Euroopa Komisjon annab Kreeka ametiasutustele tehnilist abi, et aidata neil täielikult täita 
jäätmeid käsitlevaid ELi õigusakte, ning jälgib tähelepanelikult mitte ainult üldist 
jäätmeolukorda Kreekas, vaid ka riigi suurima prügila Fyli toimimist. Selleks avati hiljuti uus 
EU Piloti toimik. Selle toimiku üks eesmärke on jälgida, kui edukalt rakendavad pädevad 
ametiasutused inspektorite kehtestatud mitmesuguseid soovitusi.

Tuleb toonitada, et pädevad siseriiklikud teenistused viivad Fyli prügilas korrapäraselt läbi 
kohapealset kontrolli, et jälgida jäätmeid käsitlevate ELi ja siseriiklike õigusaktide täitmist, 
ning prügila käitajale on kehtestatud soovitused/karistused.

Varem oli võimalik ELi vahenditest rahastada ükskõik millist jäätmekäitlusrajatist – sh 
prügilaid – tingimusel, et need on kooskõlas asjaomaste ELi õigusaktidega. Euroopa 
Komisjoni talitused on saanud Kreeka ametiasutustelt dokumendid Ühtekuuluvusfondi 
perioodi 2000–2006 projekti „Teise prügila ehitamine Lääne-Atikas Fylis” lõpetamise kohta. 
Kõiki neid dokumente arvesse võttes tegid Euroopa Komisjoni talitused otsuse, et projekt 
vastas lõppmakse saamiseks vajalikele nõuetele. Seega on projekti väljamaksed tehtud ja see 
on lõpule viidud.

Sellist lähenemist õigustas vajadus vältida kontrollimatut jäätmete mahalaadimist. Uuel 
rahastamisperioodil (2014–2020) ei ole prügilate rahastamine enam võimalik (välja arvatud 
saartel), välja arvatud kui need on osa integreeritud jäätmehoidlast. Lisaks peavad Kreeka 
ametiasutused koostama usaldusväärse tegevuskava prügilas ladestamise vältimise ja 
ringlussevõtu eesmärkide täitmiseks, mis on vajalik tingimus ELi ühtekuuluvusfondidest 
vahendite saamiseks.

Järeldused

                                               
1 Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teine lõik.
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Euroopa Komisjon jälgib jätkuvalt olukorda Fylis ja meetmeid, mida Kreeka ametiasutused 
võtavad mitte ainult prügila nõuetekohase toimimise tagamiseks, vaid ka selleks, et Fyli 
prügila maksimaalse täituvuse saavutamise järel loodaks nõuetekohane integreeritud 
jäätmehoidlate võrgustik. Euroopa Komisjon kasutab selle saavutamiseks kõiki 
kättesaadavaid vahendeid, sh rahastamisvahendeid, ja jagab Kreekaga tehnilisi eriteadmisi.


