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Tema: Peticija Nr. 0573/2011 dėl rimtų klaidų ir aplaidumo atliekant siūlomo 
sąvartyno Mavrovunio vietovėje Grammatikou savivaldybėje poveikio 
aplinkai vertinimą ir dėl atitinkamų ES aplinkos apsaugos teisės aktų 
pažeidimų, kurią pateikė Graikijos pilietis Konstantinos Papadigenopoulos, 
su 2220 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad atliekant atitinkamą Atikos regione rytuose, netoli 
Gramatikou Mavrovunio vietovės esančio sąvartyno poveikio aplinkai vertinimą padaryta 
rimtų klaidų ir būta aplaidumo. Finansinė pagalba projektui suteikta iš Sanglaudos fondo 
(Sprendimas C(2004)5509), tačiau vietos gyventojams pateikus skundą Graikijos 
Aukščiausiajam teismui projekto įgyvendinimas atidėtas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad dėl 
šio projekto pažeidžiama daug ES teisės aktų, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo 
taršos ir jo būklės blogėjimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo ir Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Todėl jis ragina Europos 
Parlamentą imtis veiksmų siekiant sustabdyti minėto projekto įgyvendinimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.
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„Peticijos pateikėjas praneša apie sąvartyno statybos projektą Rytų Atikos regione, būtent 
Mavrovunio vietovėje, esančioje Gramatikou savivaldybėje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
dėl šio projekto gali būti pažeidžiami ES aplinkosaugos teisės aktai (ypač Direktyva 
99/31/EB1 dėl sąvartynų atliekų, Direktyva 2008/98/EB2 dėl atliekų ir Direktyva 85/337/EEB3

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo). Be to, peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad, atlikdamos šio projekto poveikio aplinkai vertinimą, Graikijos 
valdžios institucijos padarė rimtų vertinimo klaidų.

a. Komisijos veiksmų dėl Gramatikou sąvartyno projekto eiga

Pirmiausia Komisija norėtų pabrėžti, kad pastaraisiais metais ji gavo labai daug skundų ir 
įvairių laiškų dėl Gramatikou sąvartyno projekto. Šiuos skundus pateikė peticijos pateikėjas ir 
kiti skundų pateikėjai, kurių pavardės nurodytos su peticija pateiktuose dokumentuose ir 
kuriems atstovauja peticijos pateikėjas. Šios peticijos pateikėjas 2011 m. balandžio 8 d. 
pateikė dar vieną skundą Komisijai. 2011 m. rugsėjo 9 d. laišku Komisija jam pranešė, kad ES 
aplinkosaugos teisės aktai nebuvo pažeisti (priežastys bus nurodytos kitose dalyse). Negavus 
atsakymo iš skundo pateikėjo byla buvo nutraukta. 

Be to, reikia pabrėžti, kad praeityje Komisija šiuo klausimu jau buvo pradėjusi dvi bylas dėl 
pažeidimo pagal du skundus – pirmąją 2004 m. ir antrąją 2008 m., siekdama patikrinti, ar 
Graikijos Respublika laikosi ES teisės aktais nustatytų prievolių. Komisija nustatė, kad nėra 
jokių ES aplinkosaugos teisės aktų (būtent Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, Direktyvos 99/31/EB dėl sąvartynų atliekų, 
Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų su pakeitimais, padarytais Direktyva 91/156/EEB4) 
pažeidimų, todėl 2005 m. kovo 16 d. ir 2008 m. birželio 5 d. sprendimais nusprendė bylas 
užbaigti. 

Be to, pažymėtina, kad 2011 m. kovo 30 d. Europos ombudsmenas, gavęs skundą, nusprendė 
pradėti bylą (432/2011/ANA). Šis tyrimas baigtas 2011 m. rugpjūčio 1 d. Sprendime baigti 
tyrimą5 ombudsmenas skundo pateikėjui pranešė: „ketinu perduoti skundo dokumentų kopiją 
Europos Parlamento Peticijų komitetui. Tarp dokumentų kopijų bus ombudsmeno vidaus 
reikmėms parengta skundo santrauka ir Komisijos pateikta informacija.“ Todėl Komisija 
nenorėjo plačiai aiškinti visų Europos ombudsmenui pateikto atsakymo smulkmenų. 

b. ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų nebuvimas

Atliekų sąvartynai yra vienas atliekų tvarkymo metodų ir jam taikomos Direktyvos 99/31/EB 
nuostatos (dėl leidimų, atliekų priėmimo tvarkos, kontrolės ir priežiūros eksploatuojant, dėl 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo). Reikėtų patikslinti, kad, nors ES aplinkosaugos teisės 
aktuose pirmenybė teikiama kitoms priemonėms, juose valstybėms narėms jokiu būdu 
nedraudžiama rinktis atliekų sąvartynų metodo. Kartu prieš įrengiant sąvartynus turi būti 
atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kaip nustatyta Direktyvoje 85/337/EEB. Tačiau 
direktyva nesuteikia teisių Komisijai dalyvauti vertinant projekto tinkamumą ar jo 
įgyvendinimo vietos parinkimą arba tikrinti poveikio aplinkai tyrimo turinį ir patvirtintas 

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
2 OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
4 OL L 78, 1991 3 26, p. 32–37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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išvadas (išskyrus atvejus, kai valstybė narė padaro akivaizdžią vertinimo klaidą1). Už visa tai 
atsakingos valstybių narių valdžios institucijos.  

Pažymėtina, kad remiantis Direktyva 2008/98/EB, spręsti dėl atliekų tvarkymo planavimo 
lygmens (valstybės, departamento, regiono) turi nacionalinės valdžios institucijos, kurios taip 
pat gali pačios pasirinkti atliekų šalinimo būdus ir vietas. Komisija neturi teisės viso to 
kontroliuoti. Atikos regiono atžvilgiu dėl regioninio atliekų tvarkymo planavimo nuspręsta 
priėmus įstatymą Nr. 3164/2003, kuriame patvirtintos atitinkamos vietos atliekų tvarkymo 
įrenginiams. Gramatikou vietovė yra viena iš jų.

Šiuo atveju projekto poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas remiantis Direktyvos 
85/337/EEB nuostatomis ir jį atliekant buvo laikytasi direktyvoje nustatytų procedūrų. Baigus 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrą buvo priimtas bendras ministerijos sprendimas 
136945/5.12.2003 dėl poveikio aplinkai išvadų patvirtinimo. Pažymėtina, kad visuomenė 
buvo apie tai informuota ir turėjo galimybę savo nuomonę pareikšti prieš galutinį projekto 
patvirtinimą. Be to, patvirtinusios projektą kompetentingos valdžios institucijos informavo 
visuomenę ir pateikė jai visą reikalingą informaciją. Todėl peticijos pateikėjas ir bet kuris 
kitas suinteresuotas asmuo turėjo galimybę dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę. 

Šiame etape reikia pabrėžti, kad dėl sąvartyno įrengimo Gramatikou vietovėje jau buvo 
pateikti du ieškiniai. Pirmasis ieškinys prieš Graikijos valstybės Tarybą (kurį Gramatikou 
bendruomenė pateikė dėl sprendimo, kuriuo patvirtintos projekto poveikio aplinkai išvados) 
atmestas 2007 m. balandžio 18 d. Valstybės Taryba manė, kad Graikijos Respublikos 
kompetentingų valdžios institucijų atliktas poveikio aplinkai tyrimas atitiko kokybinius 
kriterijus, nustatytus nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose, ir sudarė galimybę 
numatyti galimus sąvartyno veikimo nesklandumus ir (arba) užkirsti jiems kelią, todėl 
nenustatytas joks nacionalinės ir ES teisės pažeidimas. Todėl Graikijos valstybės Tarybos 
plenarinėje sesijoje buvo priimtas sprendimas dėl atliekų sąvartyno įrengimo Gramatikou 
regiono Mavrovunio vietovėje projekto. Nacionalinis teismas, kuris taip pat yra ir bendrosios 
kompetencijos teismas, atsakingas už ES teisės taikymą, atmetė ieškinį dėl sprendimo, kuriuo 
patvirtintos projekto poveikio aplinkai išvados.

Antrąjį ieškinį Gramatikou savivaldybė pateikė ES Bendrajam teismui (byla T-13/08) 
siekdama, kad būtų panaikintas 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas E(2004) 5509 
dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui „Sanitarinio atliekų sąvartyno statyba 
Graikijos Respublikos Atikos regiono šiaurės rytuose esančioje Mavrovunio Gramatikou 
vietovėje“. Teismas šį ieškinį atmetė. 

Šiame etape pažymėtina, kad pagal Sprendimą E(2004) 5509, kuriuo Komisija pritarė 
Gramatikou sąvartyno statybos projekto bendram finansavimui, norint pasinaudoti bendru 
finansavimu, projektas turi atitikti tam tikras specialias sąlygas, kurios buvo įtrauktos į bendro 
finansavimo sprendimą. 

Aptariamo projekto bendro finansavimo sprendime Komisija pateikė informaciją, kuri 
reikalinga siekiant nustatyti aplinkosaugos teisės aktų pažeidimus ir, atsiradus tokiems 

                                               
1 Tyrimai, kurių išvados dėl galimų projekto padarinių aplinkai skiriasi nuo poveikio aplinkai tyrime nurodytų 
išvadų, nelaikomi akivaizdžia vertinimo klaida.
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pažeidimams, imtis atitinkamų priemonių. Tačiau tokių pažeidimų nenustačius minėtas 
sprendimas buvo priimtas. Tai patvirtino Bendrasis teismas, kuris atmetė ieškinį dėl 
Komisijos sprendimo anuliavimo. Be to, išmokėdama galutinę išmoką šiam projektui 
Komisija patikrins, ar leidimas buvo suteiktas prieš sąvartynui pradedant veikti pagal 
Direktyvos 99/31/EB 9 straipsnį. Šiuo leidimu, kuris išduodamas patikrinus vietą, turėtų būti 
užtikrinta, kad projektas vykdomas pagal minėtos direktyvos nuostatas, o tai taip pat reiškia, 
kad imtasi visų oro ir vandens apsaugos priemonių.

Dėl skundo pateikėjo nurodytos Direktyvos 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo 
tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos1 (ir naujos Direktyvos 2006/118/EB dėl 
požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo2), kuri, jo tvirtinimu, buvo 
pažeista, nes dėl kai kurių jūroje atliekamų gręžimų gali būti užteršta aplinka, Komisija visų 
pirma nori pabrėžti, kad minėta direktyva taikoma tik požeminiams, o ne jūros vandenims. 
Vis dėlto, nors nurodytas teisinis pagrindas ir nėra tinkamas, Komisija nori pabrėžti, kad 
bendru ministerijos sprendimu ir teismo (valstybės Tarybos) sprendimu patvirtintose poveikio
aplinkai išvadose yra garantijų, reikalingų siekiant užkirsti kelią bet kokiai žalai aplinkai ir 
(arba) ištaisyti neigiamą poveikį, kuris galėtų būti padarytas aplinkai. Komisija nori pakartoti, 
kad ES teisės aktų dėl atliekų ir vandens pažeidimas gali būti nustatytas tik sąvartyno veikimo 
etapu (kuris vis dar neprasidėjo), jei sąvartyno veikla neatitiktų ES aplinkosaugos teisės aktų 
nuostatų.

Dėl galimo jūros ekosistemos užteršimo, kuris, skundo pateikėjo tvirtinimu, susijęs su 
sąvartyno įrengimo darbais, pažymėtina, kad Graikijos aplinkos ministerijos aplinkos 
apsaugos inspektoriai, gavę skundus, paprašė Atikos regiono paaiškinimų. Regiono valdžios 
institucijos atmetė visus įtarimus; visų pirma, jos neigia priežastinį ryšį tarp jūros ekosistemos 
užteršimo ir sąvartyno statybos darbų, be to, pateikia kitas galimas priežastis, pavyzdžiui, 
augalijos sunaikinimą po 2009 m. gaisrų. Pažymėtina, kad regiono valdžios institucijos 
praneša, jog patikrinimai vietoje vyksta beveik kasdien ir kad iki šios dienos nenustatytas joks 
nukrypimas nuo patvirtinto tyrimo.

Dėl peticijos pateikėjo įvairių kitų bendrų teiginių dėl rizikos, kuri kiltų rengiant ir 
įgyvendinant projektą (pvz., vandens telkinių užteršimas), atsakymas, ar pažeistos atliekų 
tvarkymo ar vandens telkinių apsaugos direktyvų nuostatos, visų pirma priklausys nuo 
įrenginių veikimo būdo, t. y. nuo to, ar jie veiks pagal atitinkamas Bendrijos aplinkosaugos 
teisės aktų nuostatas.

Išvada

Sąvartyno statybos Gramatiko regiono Mavrovunio vietovėje projektą Komisija nagrinėjo jau 
tris kartus: 2004 m. ir 2008 m. bylose, taip pat prieš patvirtinant Sprendimą E(2004) 5509 dėl 
projekto bendro finansavimo. Nebuvo nustatytas nė vienas ES aplinkosaugos teisės aktų 
pažeidimas. Be to, dėl minėto projekto jau buvo priimti du Teismo sprendimai, kuriuos 
priėmė Bendrijos teisėjai.  Graikijos valstybės Taryba ir ES Teismas atmetė Gramatikou 
bendruomenės pateiktus ieškinius ir patvirtino projekto bei Komisijos sprendimo dėl jo 
bendrojo finansavimo teisėtumą. Galimas ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas gali būti 
nustatytas tik sąvartynui pradėjus veikti, jei jo veikla prieštarautų tuose teisės aktuose 

                                               
1 OL L 20, 1980 1 26, p. 43–48.
2 OL L 372, 2006 12 27, p. 19–31.
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nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams ir pažeistų suteiktus leidimus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Komisija norėtų patvirtinti anksčiau pateiktą informaciją ir dar kartą patvirtinti, kad ES 
aplinkosaugos teisės aktai nebuvo pažeisti. Dėl šio projekto jau buvo priimti du teismo 
sprendimai, kuriuos priėmė Bendrijos teisėjai.  Graikijos valstybės Taryba (2007 m. ir visai 
neseniai, 2012 m. sausio 13 d.) ir ES Bendrasis teismas atmetė Gramatikou bendruomenės 
pateiktus ieškinius. Pirmasis patvirtino projekto tinkamumą, o antrasis atmetė prašymą 
anuliuoti Komisijos sprendimą dėl projekto bendro finansavimo, paskelbdamas šį prašymą 
nepriimtinu. 

Tačiau 2012 m. sausio 18 d. aplinkos apsaugos inspektorių tarnybos tikrinimo ataskaitoje 
nurodyti kai kurie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) trūkumai ar aplaidumas, kurie buvo 
nustatyti vykdant projektą (pvz., nepakankamai įvertinta tai, kad projekto apylinkėse yra 
upelis, nepakankamai išsamiai įvertintas regiono seisminio aktyvumo lygis...).

Šiuo pagrindu Atėnų apylinkės teismui pateiktas naujas ieškinys. 2012 m. vasario 28 d. 
minėtas teismas nusprendė sustabdyti darbus iki 2012 m. kovo 16 d. – bylos nagrinėjimo 
teisme dienos. 2012 m. kovo 16 d. pagal šį sprendimą nustatyta data pratęsta ir galutinis 
terminas nustatytas 2012 m. gegužės 31 d. 

Vis dėlto, visa tai nesuteikia jokio pagrindo paneigti pradinės Komisijos pozicijos. 

Iš tiesų, Komisija norėtų priminti, kad pagal Direktyvą 2011/92/ES1 tikrinti poveikio 
vertinimo medžiagą turi valstybės narės. Be to, šioje direktyvoje nenumatyta patvirtintų 
priemonių kontrolės sistema. Nagrinėjamu atveju tokią kontrolę vykdė aplinkos apsaugos 
inspektorių tarpininkai, norėdami patikrinti, ar projektas vykdomas laikantis teisės aktų 
reikalavimų.  Kadangi buvo nustatyta trūkumų ir aplaidumas, susiję su informacija, kuri buvo 
pateikta ir vertinama išduodant leidimą, kompetentingos Graikijos valdžios institucijos turi 
imtis reikiamų korekcinių priemonių, siekdamos trūkumus pašalinti (pvz., persvarstyti išduotą 
leidimą). 

Be to, reikėtų priminti, kad nacionaliniai teismai nacionalinę teisę taip pat gali aiškinti 
remdamiesi Europos Sąjungos teise, taip pat šią teisę įgyvendinti, kaip tai daug kartų 
patvirtino Teisingumo Teismas (pavyzdžiui, 2010 m. sausio 19 d. sprendimo C-555/07 48 
punkte): 

„Iš to išplaukia, kad taikydami nacionalinę teisę nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo
labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas 
rezultatas ir taip būtų laikomasi SESV 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo klausimu žr. 
minėtų sprendimų von Colson ir Kamann 26 punktą; Marleasing 8 punktą; Faccini Dori 26 
punktą, taip pat Pfeiffer ir kt. 113 punktą). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos 
teisę atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas 
leidžia bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką 

                                               
1 OJ L 26, 2012 01 28.
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Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo Pfeiffer ir kt. 
114 punktą).“ (Minėto sprendimo 48 dalis).

Atsižvelgdama į tai, Komisija pažymi, kad iš principo šios pozicijos laikosi ir Europos 
Parlamentas, kaip nurodoma 2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Peticijų 
komiteto svarstymų 2009 metais (2009/2139(INI)) , kurioje pažymima: 

kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 
822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad 
nacionalinių teismų procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse 
narėse procedūros dalis, Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, kurie 
priklauso nacionalinių teismų kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių 
teismų sprendimų,“

Dėl sąvartyno įrengimo Gramatikou vietovėje jau priimti du Graikijos teismo sprendimai ir –
trečiasis – ES Bendrojo teismo sprendimas (visais trim patvirtinta, kad projektą galima tęsti), 
tačiau šiuo metu Atėnų apylinkės teisme vyksta nauja nagrinėjimo procedūra.

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Peticijų komitetui paprašius, Europos Parlamento 
Sąjungos vidaus politikos generalinis direktoratas 2011 m. rugsėjo 15 d. parengė dokumentą 
„Atliekų tvarkymas Europoje: pagrindinės problemos ir geriausia praktika“ (PE 453.194), 
kuriame dėl Gramatikou sąvartyno daroma išvada, kad:

„Pagal turimą informaciją galima spręsti, kad Gramatikou sąvartyno ir atliekų tvarkymo 
centro įrengimas – rimtas bandymas kuo greičiau sumažinti poveikį, kurį aplinkai ir sveikatai 
daro netvarkomos ar blogai tvarkomos atliekos. 
(…) 

Remiantis tyrimų informacija atrodo, kad valdžios institucijos bando rasti geriausią sunkios 
problemos sprendimą ir jį įgyvendinti visapusiškai laikydamosi ES nustatytų taisyklių. 
Turimos informacijos nepakanka norint padaryti išvadas dėl to, kas galėjo būti padaryta 
siekiant geriau informuoti ir nuraminti vietos gyventojus.“

Taigi, Komisija norėtų pabrėžti, kad dėl asmenų grupės ar bendruomenės pasipriešinimo tam 
tikram projektui, koks didelis šis pasipriešinimas bebūtų, negalima paskelbti projekto 
neteisėtu ar nesilaikyti jau priimtų teismo sprendimų. 

Išvada 

Šiuo etapu negalima nustatyti jokio ES aplinkos teisės pažeidimo. Tai patvirtinta tris kartus –
Graikijos valstybės Tarybos ir ES Bendrojo teismo. Tačiau Graikijos valdžios institucijos turi 
imtis tinkamų korekcinių priemonių siekdamos pašalinti trūkumus ir aplaidumą, kuriuos 
2012 m. sausio 18 d. nustatė aplinkos apsaugos inspektoriai. Atėnų apylinkės teismas per 
vykstančios teisinės procedūros tarpininką patikrins, ar tokių priemonių imtasi. 

ES teisės aktų pažeidimas galėtų būti nustatytas tik tokiu atveju, jei projektas būtų pradėtas 
nesilaikant minėtais aplinkosaugos teisės aktais nustatytų prievolių.
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5. Komisijos atsakymas (REV.II), gautas 2013 m. birželio 28 d.

Per 2013 m. balandžio 25 d. posėdį Komisija informavo Peticijų komitetą, kad Maratono 
savivaldybė Graikijos valstybės Tarybai pateikė ieškinį dėl projekto panaikinimo.

2013 m. gegužės 21 d. Valstybės taryba atmetė šį ieškinį.  Taigi, tai jau trečias šio 
administracinio teismo sprendimas (kartu su 2007 m. ir 2012 m. sprendimais), kuriuo 
patvirtinama, kad projektą galima tęsti.

Išvada

Paskutiniuoju Valstybės tarybos sprendimu dar kartą patvirtinama ne tik Komisijos pozicija 
dėl ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo nebuvimo, bet ir Europos Parlamento 
pozicija, pateikta Sąjungos vidaus politikos generalinio direktorato parengtame dokumente 
„Atliekų tvarkymas Europoje: pagrindinės problemos ir geriausia praktika“ (PE 453.194), 
kuris jau cituotas ankstesniame Komisijos pranešime.


