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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1710/2013, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Kyriakos Gkikas, par Fyli atkritumu poligonu, kā arī tā ietekmi uz vidi un 
vietējo iedzīvotāju veselību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Fyli atkritumu poligons, kurš darbojas jau 53 gadus, rada 
ļoti nopietnas veselības problēmas visu vecumu vietējiem iedzīvotājiem (tostarp ādas 
problēmas un vēzi) un arī sociālas, mājsaimniecības un finansiālas problēmas. Viņš vēlas 
noskaidrot, vai Grieķijas iestādes ir veikušas kādus pasākumus, lai aizsargātu skarto personu 
veselību, panāktu atkritumu poligona slēgšanu, novērstu jaunu nelikumīgu atkritumu poligonu 
atvēršanu un atveseļotu attiecīgo teritoriju, ņemot vērā vides un arheoloģisko aspektu. Viņš 
pauž bažas par toksikoloģiskās un epidemioloģiskās uzraudzības trūkumu, kā arī nespēju 
īstenot pasaules paraugpraksi atkritumu apsaimniekošanā. Tāpat viņš vēlas zināt, kāpēc ES 
turpina finansēt šāda milzīga jauktu atkritumu poligona darbību, un aicina nekavējoties un 
pilnīgi slēgt attiecīgo poligonu, veikt atkritumu rašanās novēršanas pasākumus, atjaunot 
dialogu ar sabiedrību un pārstrādāt un kompostēt atkritumus, valsts iestādēm darbojoties 
sabiedrības interesēs, kā arī rūpīgā un pastāvīgā uzraudzībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. oktobrī

Komisija ir informēta par problēmām Grieķijas atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Komisija 
2013. gada 21. februārī nolēma šo lietu nodot atpakaļ izskatīšanai Tiesā, jo Grieķija nebija 
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īstenojusi iepriekšējo spriedumu par nelikumīgiem atkritumu poligoniem. Tiesa 2005. gadā 
lēma, ka Grieķija nav veikusi atbilstošus pasākumus, lai slēgtu un atveseļotu visus valstī 
darbojošos nelikumīgos atkritumu poligonus, un, tā kā vairāk nekā deviņu gadu laikā pēc 
sprieduma pieņemšanas nav panākts apmierinošs progress, Komisija prasīja Tiesai piemērot 
Grieķijai finansiālas sankcijas. Ģenerāldirektore 2014. gada 4. septembrī publicēja atzinumu 
par šo lietu un arī prasīja Tiesai, lai tā Grieķijai piemēro finansiālas sankcijas.

Iepriekš minētā lieta attiecas uz poligoniem, kuros tiek veikta nelicencēta un nekontrolēta 
atkritumu apglabāšana, un nelicencētiem atkritumu apsaimniekošanas objektiem (viens no 
tiem atrodas Fyli), kas darbojas, neievērojot licences nosacījumus attiecībā uz vidi (grieķu 
valodā — Περιβαλλοντικοί Οροι).

Eiropas Savienība vides jomā ir pieņēmusi daudz direktīvu, kurās ir noteiktas minimālās 
prasības. Tomēr jānorāda, ka Eiropas Komisijas kompetencē nav klātienes pārbaužu veikšana 
dalībvalstīs, lai pārbaudītu, vai tiek ievērotas ES direktīvas vides jomā. Dalībvalstu 
pienākums ir transponēt ES direktīvas vides jomā, — tādējādi šādās situācijās tiek piemēroti 
attiecīgās valsts tiesību akti. Pēc tam valsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, lai tiktu 
īstenoti valsts noteikumi, ar kuriem transponē ES tiesību aktus atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. Turklāt dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir 
pietiekami efektīvi tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai jomās, uz kurām attiecas ES 
tiesības1.

Komisija Grieķijas iestādēm sniedz tehnisko palīdzību, lai tās varētu panākt pilnīgu atbilstību 
ES tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, un rūpīgi uzrauga ne tikai vispārējo 
situāciju Grieķijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, bet arī darbību lielākajā valsts atkritumu 
poligonā, kas atrodas Fyli. Tādēļ nesen ir uzsākta jauna ES Pilot lieta. Šīs lietas mērķis cita 
starpā ir uzraudzīt progresu, kādu kompetentās iestādes ir panākušas, īstenojot dažādos 
inspektoru ieteikumus.

Jāuzsver, ka kompetentie valsts dienesti regulāri veic klātienes pārbaudes Fyli atkritumu 
poligonā, lai uzraudzītu tā atbilstību ES un valsts tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, un poligona apsaimniekotājam tiek sniegti ieteikumi un piemērotas sankcijas.

Agrāk ES finansējumu varēja piešķirt jebkāda veida atkritumu pārstrādes objektiem, tostarp 
atkritumu poligoniem, — ar nosacījumu, ka tie atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Eiropas 
Komisijas dienesti no Grieķijas iestādēm ir saņēmuši Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada 
programmas projekta „Otra atkritumu poligona būvniecība Atikas rietumu daļā Fyli
pašvaldībā” noslēguma dokumentus. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, Komisijas dienesti 
konstatēja, ka projekts atbilst nepieciešamajām prasībām, lai saņemtu galīgo maksājumu. 
Tādējādi projekts ir apmaksāts un pabeigts.

Šī pieeja tika pamatota ar nepieciešamību novērst nekontrolētu atkritumu izgāšanu. Jaunajā 
finansēšanas periodā (2014.–2020. gads) atkritumu poligoniem vairs nevarēs piešķirt 
finansējumu (izņemot poligoniem uz salām), ja vien tie nav daļa no integrēta atkritumu 
apsaimniekošanas objekta. Turklāt Grieķijas iestādēm būs jāizstrādā pārliecinošs rīcības 
plāns, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz novirzīšanu no atkritumu poligoniem un pārstrādi, —
tas ir obligāts nosacījums finansējuma saņemšanai no ES Kohēzijas fonda.

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkta otrā daļa
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Secinājumi

Komisija turpinās uzraudzīt situāciju Fyli poligonā un Grieķijas veiktos pasākumus, — ne 
tikai lai nodrošinātu pareizu atkrituma poligona darbību, bet arī lai izveidotu atbilstošu un 
integrētu atkritumu apsaimniekošanas objektu tīklu, kuru varēs izmantot tad, kad Fyli
poligons sasniegs savu maksimālo ietilpību. Šā mērķa sasniegšanai Komisija izmantos visus 
pieejamos līdzekļus, tostarp finanšu instrumentus, un dalīsies tehniskajās zināšanās ar 
Grieķiju.


