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Temats: Lūgumraksts Nr. 0573/2011, kuru iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Papadigenopoulos un kuram pievienoti 2220 paraksti, par 
nopietnām kļūdām un nolaidību, kas pieļauta, veicot ietekmes uz vidi 
novērtējumu atkritumu poligona būvniecības projektam Grammatiko 
pašvaldības Mavro Vouno apdzīvotajā vietā, un par attiecīgo ES vides tiesību 
aktu pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz atkritumu poligona ierīkošanu Atikas austrumdaļā, Grammatiko pašvaldības 
Mavro Vouno apdzīvotās vietas tuvumā, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, veicot ietekmes 
uz vidi novērtējumu, ir pieļautas nopietnas kļūdas un nolaidība. Šim projektam tika piešķirts 
Kohēzijas fonda atbalsts (Lēmums Nr. C(2004)5509), taču Grieķijas Augstākajā tiesā 
iesniegtās vietējo iedzīvotāju sūdzības dēļ tā īstenošana kavējās. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka šajā lietā ir pārkāpti vairāki ES tiesību akti, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens 
resursu politikas jomā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu un Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, un tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai izbeigtu 
apstrīdētā projekta īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par atkritumu poligona ierīkošanu Atikas austrumdaļā, 
konkrētāk, Grammatiko pašvaldības Mavro Vouno apdzīvotajā vietā. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka saistībā ar minēto projektu ir pārkāpti vairāki ES vides tiesību akti (proti, 
Direktīva 99/31/EK1 par atkritumu poligoniem, Direktīva 2008/98/EK2 par atkritumiem un
Direktīva 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu). Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, veicot šī projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu, Grieķijas iestādes ir pieļāvušas acīmredzamas kļūdas.

a) Pārskats par pasākumiem, ko Komisija veikusi saistībā ar Grammatiko atkritumu poligona 
projektu

Vispirms Komisija vēlas norādīt, ka pēdējos gados ir saņēmusi ļoti daudz sūdzību un dažādas 
citas vēstules par atkritumu poligona būvniecības projektu Grammatiko pašvaldības teritorijā.
Minētās sūdzības ir saņemtas gan no lūgumraksta iesniedzēja, gan citiem sūdzību 
iesniedzējiem, kuru vārdi minēti kopā ar lūgumrakstu iesniegtajos dokumentos un kurus 
pārstāv lūgumraksta iesniedzējs. Lūgumraksta iesniedzējs 2011. gada 8. aprīlī ir arī iesniedzis 
sūdzību Komisijai. Komisija ar 2011. gada 9. septembra vēstuli viņu informēja, ka ES vides 
tiesību akti nav pārkāpti (pamatojums izklāstīts turpmāk tekstā). Atbilde no sūdzības 
iesniedzēja netika saņemta, tādēļ lietas izskatīšana tika slēgta.

Jāatzīmē, ka saistībā ar šo jautājumu Komisija, pamatojoties uz diviem iesniegumiem, jau 
iepriekš bija sākusi izskatīt divas lietas par iespējamu pienākumu neizpildi (vienu 2004. gadā 
un otru 2008. gadā), lai pārliecinātos, ka Grieķijas Republika pilda ES tiesību aktos noteiktos 
pienākumus. Komisija secināja, ka ES vides tiesību akti (un jo īpaši Direktīva 85/337/EEK 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, Direktīva 99/31/EK 
par atkritumu poligoniem, Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem4, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 91/156/EEK) nav pārkāpti, un tādēļ attiecīgi ar 2005. gada 16. marta un 2008. gada 
5. jūnija lēmumu nolēma beigt lietas izskatīšanu.

Turklāt jānorāda, ka 2011. gada 30. martā pēc sūdzības saņemšanas Eiropas ombuds nolēma 
sākt lietas izskatīšanu (Nr. 432/2011/ANA). Minētā lieta tika slēgta 2011. gada 1. augustā.
Lēmumā par lietas slēgšanu5 ombuds informēja sūdzības iesniedzēju, ka ar sūdzību saistītās 
lietas kopiju nosūtīs Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai un ka šai kopijai būs 
pievienots ombuda sagatavotais sūdzības kopsavilkums un Komisijas iesniegtā informācija.
Tādēļ Komisija nevēlas vēlreiz sīki izklāstīt visu Eiropas ombudam nosūtītajā atbildē iekļauto 
informāciju.

b) ES vides tiesību akti nav pārkāpti

Apglabāšana ir viena no atkritumu apsaimniekošanas metodēm, un uz to attiecas 
Direktīvas 99/31/EK noteikumi (atļaujas saņemšana, atkritumu pieņemšana, kontrole un 
uzraudzība ekspluatācijas fāzē, slēgšana, apsaimniekošana pēc slēgšanas). Jānorāda — pat 
                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
2 OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
4 OV L 78, 26.3.1991., 32.–37. lpp.
5 Sk. http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark.
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tad, ja ES vides tiesību aktos priekšroka ir dota citiem procesiem, tajos nekādā gadījumā nav 
noteikts aizliegums dalībvalstīm izvēlēties atkritumu poligonu ierīkošanu. Vienlaikus attiecībā 
uz poligonu ierīkošanu jāveic ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK.
Tomēr direktīvā nav noteikts, ka Komisija drīkst iejaukties, lemjot par projekta lietderību vai 
poligona atrašanās vietu vai kontrolējot ietekmes uz vidi novērtējuma saturu un apstiprinātus 
vides aizsardzības noteikumus (izņemot gadījumus, kad dalībvalsts pieļauj acīmredzamu 
kļūdu novērtējumā1). Tas viss ir dalībvalstu iestāžu kompetencē.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK lēmums par plānošanas līmeni (valsts, 
departamenta, reģionālais līmenis) atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām ir jāpieņem valsts 
iestādēm, kas arī var brīvi izvēlēties apsaimniekošanas metodes un atkritumu apglabāšanas 
vietas. Komisija to nevar kontrolēt. Attiecībā uz Atikas reģionu reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas plānošana tika izbeigta, pieņemot likumu Nr. 3164/2003, ar kuru tika 
apstiprinātas vietas, kas piemērotas atkritumu apsaimniekošanas objektu ierīkošanai. Kā viena 
no šādām vietām bija minēta arī Grammatiko pašvaldības teritorija.

Šajā gadījumā tika veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums Direktīvas 85/337/EEK 
izpratnē un tajā paredzētās procedūras tika ievērotas. Ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nobeigumā tika pieņemts kopīgs ministriju lēmums Nr. 136945/5.12.2003 par 
projekta atbilstību vides aizsardzības prasībām. Jānorāda, ka iedzīvotāji par to tika informēti 
un viņiem bija iespēja izteikt savu viedokli pirms projekta galīgās apstiprināšanas. Turklāt 
kompetentās iestādes pēc projekta apstiprināšanas par to informēja iedzīvotājus un 
nodrošināja, ka viņiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija. Tātad lūgumraksta 
iesniedzējam un ikvienai citai ieinteresētajai personai bija iespēja piedalīties un izteikt savu 
viedokli.

Šajā sakarībā jānorāda, ka par Grammatiko atkritumu poligona būvniecības projektu jau ir 
celtas divas prasības tiesā. Pirmā pārsūdzība, kas iesniegta Grieķijas Valsts padomē 
(iesniegusi Grammatiko pašvaldība, apstrīdot lēmumu, ar kuru tika apstiprināta projekta 
atbilstība vides aizsardzības prasībām), 2007. gada 18. aprīlī tika noraidīta. Valsts padome 
uzskatīja, ka Grieķijas Republikas kompetento iestāžu veiktais ietekmes uz vidi novērtējums 
atbilst valsts un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem kvalitatīvajiem kritērijiem, ka 
tajā ir paredzēts, kā novērst un/vai reaģēt uz iespējamiem atkritumu poligona darbības 
traucējumiem, un ka tādēļ nav iespējams konstatēt nevienu valsts vai ES tiesību aktu 
pārkāpumu. Līdz ar to par atkritumu poligona būvniecības projektu Grammatiko reģionā, 
Mavro Vouno apdzīvotajā vietā, tika lemts Grieķijas Valsts padomes plenārsēdē. Valsts 
tiesnesis, kurš ir arī par ES tiesību aktu piemērošanu atbildīgais civillietu tiesnesis, noraidīja 
pārsūdzību, kas bija iesniegta, apstrīdot lēmumu, ar kuru tika apstiprināta projekta atbilstība 
vides aizsardzības prasībām.

Otru pārsūdzību Grammatiko pašvaldība iesniedza ES Vispārējā tiesā (lieta T-13/08), lai 
panāktu, ka tiek atcelts Komisijas 2004. gada 21. decembra Lēmums Nr. C(2004)5509 par 
Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršanu projektam „Atkritumu poligona būvniecība atkritumu 
pārstrādes un apsaimniekošanas vietā Atikas ziemeļaustrumos, Grammatiko pašvaldības 
Mavro Vouno apdzīvotajā vietā, Grieķijas Republikā”. Vispārējā tiesa minēto pārsūdzību 

                                               
1 Tas, ka ir veikti pētījumi, kuru secinājumi par iespējamām sekām, ko projekta īstenošana varētu atstāt uz vidi, 
atšķiras no ietekmes uz vidi novērtējumā minētajiem secinājumiem, nav uzskatāms par būtisku novērtējuma 
kļūdu.
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noraidīja.

Attiecībā uz Lēmumu Nr. C(2004)5509, ar kuru Komisija apstiprināja Grammatiko atkritumu 
poligona būvniecības projektu, ir jānorāda — lai saņemtu līdzfinansējumu, ir jāievēro daži 
īpaši noteikumi, kas iekļauti lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Saistībā ar lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu minētajam projektam Komisijas rīcībā 
bija nepieciešamā informācija, lai konstatētu vides tiesību aktu iespējamu pārkāpumu un 
attiecīgi rīkotos, ja tāds pārkāpums tiktu atklāts. Tomēr šāds pārkāpums netika konstatēts un 
minēto lēmumu varēja pieņemt. Turklāt to ir apstiprinājusi arī Vispārējā tiesa, kura noraidīja 
pārsūdzību par Komisijas lēmuma atcelšanu. Tāpat arī, veicot pēdējo ar projektu saistīto 
maksājumu, Komisija pārbaudīs, vai pirms objekta darbības uzsākšanas tam ir piešķirta 
atļauja saskaņā ar Direktīvas 99/31/EK 9. pantu; šai atļaujai, ko izdod pēc vietas pārbaudes, 
vajadzētu nodrošināt, ka projekts darbojas saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem, kas 
vienlaikus nozīmē, ka ir veikti gaisa un ūdens aizsardzībai nepieciešamie pasākumi.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja atsaukšanos uz Direktīvu 80/68/EEK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu1 (arī jauno Direktīvu 2006/118/EK 
par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos2), kura, saskaņā ar viņa 
apgalvojumiem, ir pārkāpta attiecībā uz jūras ekosistēmas piesārņojumu, ko radījuši daži 
urbumi, Komisija vispirms vēlas norādīt, ka minētā direktīva attiecas tikai uz gruntsūdeņiem, 
nevis jūras vidi. Tomēr, pat ja atsauce uz juridisko pamatu ir kļūdaina, Komisija vēlas vērst 
uzmanību uz to, ka vides aizsardzības prasības, kas pieņemtas ar ministriju kopīgo lēmumu un 
„apstiprinātas” ar tiesu iestādes (Valsts padomes) lēmumu, ietver nepieciešamās garantijas, lai 
nepieļautu, ka videi tiek nodarīts kaitējums, un/vai lai novērstu jebkādu iespējamu negatīvu 
ietekmi uz vidi. Komisija šajā sakarībā vēlreiz vēlas norādīt, ka atkritumiem un ūdenim 
piemērojamo ES tiesību aktu pārkāpumu būtu iespējams konstatēt tikai atkritumu poligona 
ekspluatācijas posmā (kas vēl nav uzsākta), ja tas tiktu izmantots neatbilstoši ES vides tiesību 
aktiem.

Attiecībā uz iespējamo jūras ekosistēmas piesārņojumu atkritumu poligona būvniecības dēļ, 
kā to apgalvo sūdzības iesniedzējs, ir jāatzīmē — reaģējot uz saņemtajām sūdzībām, ir 
iesaistījušies Grieķijas Vides ministrijas inspektori, kuri Atikas reģionam lūguši sniegt 
paskaidrojumus. Reģionālās iestādes ir noraidījušas visus apgalvojumus; jo īpaši tās apstrīd 
cēloņsakarību starp jūras ekosistēmas piesārņojumu un atkritumu poligona būvdarbiem un 
norāda uz citiem iespējamiem cēloņiem, proti, floras noārdīšanos pēc 2009. gada 
ugunsgrēkiem. Jāņem vērā, ka reģionālās iestādes norāda — pārbaudes uz vietas notiek 
gandrīz katru dienu un līdz šim nav konstatēta neviena neatbilstība apstiprinātajam ietekmes 
uz vidi novērtējumam.

Attiecībā uz dažādiem citiem lūgumraksta iesniedzēja vispārīgiem apgalvojumiem par 
apdraudējumu, ko rada objekta būvniecība un darbība (piemēram, par ūdens avotu 
piesārņojumu), ir jānorāda, ka atkritumu apsaimniekošanai vai ūdens aizsardzībai 
piemērojamo direktīvu iespējamos pārkāpumus varētu konstatēt tikai tad, ja objekts tiktu 
ekspluatēts, neievērojot attiecīgos ES vides tiesību aktu noteikumus.

                                               
1 OV L 20, 26.1.1980., 43.–48. lpp.
2 OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp.
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Secinājums

Jautājumu par atkritumu poligona būvniecību Grammatiko pašvaldības Mavro Vouno
apdzīvotajā vietā Komisija ir izskatījusi jau trīs reizes — saistībā ar 2004. gada un 2008. gada
lietām, kā arī pirms Lēmuma Nr. C(2004)5509 par projekta līdzfinansēšanu pieņemšanas.
Netika konstatēts neviens ES vides tiesību aktu pārkāpums. Turklāt par minēto projektu ir 
pieņemti jau divi tiesu iestāžu nolēmumi. Gan Grieķijas Valsts padome, gan ES Vispārējā 
tiesa noraidīja Grammatiko pašvaldības pārsūdzību un apstiprināja projekta, kā arī Komisijas 
lēmuma par projekta līdzfinansējumu spēkā esamību. ES tiesību aktu pārkāpumu varētu 
konstatēt tikai atkritumu poligona ekspluatācijas posmā, ja tas tiktu izmantots, neievērojot 
minētajos tiesību aktos noteiktās vides aizsardzības prasības un atkritumu poligona 
ekspluatācijai piešķirtās atļaujas.

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

Komisija vēlas apstiprināt jau iepriekš sniegto informāciju un vēlreiz apliecināt, ka nav 
konstatēts neviens ES vides tiesību aktu pārkāpums. Par minēto projektu ir pieņemti jau trīs 
tiesu iestāžu nolēmumi. Gan Grieķijas Valsts padome (2007. gadā un nesen arī 2012. gada 
13. janvārī), gan ES Vispārējā tiesa ir noraidījusi Grammatiko pašvaldības iesniegtās 
pārsūdzības. Grieķijas Valsts padome apliecināja, ka projekta apstiprinājums ir spēkā, un ES 
Vispārējā tiesa kā nepieņemamu noraidīja prasību atcelt Komisijas lēmumu par projekta 
līdzfinansēšanu.

Tomēr 2012. gada 18. janvārī sniegtajā Grieķijas Vides ministrijas inspektoru ziņojumā, 
izvērtējot projekta īstenošanas gaitu, ir konstatētas dažas nepilnības un trūkumi, kas pieļauti, 
veicot ietekmes uz vidi novērtējumu (piemēram, nav pienācīgi novērtēts tas, ka objekta tiešā 
tuvumā ir ūdenstece, nav pamatīgi izvērtēta seismiskā aktivitāte reģionā utt.).

Ar šādu pamatojumu Atēnu pirmās instances tiesā ir iesniegta jauna pārsūdzība. Šī tiesu 
iestāde 2012. gada 28. februārī nolēma darbu izpildi apturēt līdz lietas izskatīšanas dienai —
2012. gada 16. martam. Šis lēmums 2012. gada 16. martā tika pārskatīts, kā jaunu galīgo 
datumu nosakot 2012. gada 21. maiju.

Tomēr viss iepriekšminētais nekādā gadījumā nenozīmē, ka Komisijai būtu jāmaina sava 
sākotnējā nostāja.

Komisija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES1 dalībvalstīm ir jānosaka, kāda 
informācija ir iekļaujama ietekmes uz vidi novērtējumā, tomēr šajā direktīvā nav noteikts, 
tieši kādā kārtībā ir veicama apstiprināto pasākumu uzraudzība. Šajā konkrētajā gadījumā 
attiecīgu pārbaudi ir veikuši Vides ministrijas inspektori, lai pārliecinātos, ka projekts tiek 
īstenots atbilstoši tiesību aktu prasībām. Nepilnības vai trūkumi, kas konstatēti, ņemot vērā 
pieejamo un apstiprināšanas procesā izvērtēto informāciju, ir jānovērš kompetentajām 
Grieķijas iestādēm, veicot attiecīgus korektīvus pasākumus (piemēram, pārskatot piešķirto 
atļauju).

Turklāt ir jāatgādina — kā Tiesa to vairākas reizes ir apstiprinājusi (piemēram, 2010. gada 
19. janvāra spriedums lietā C-555/07, 48. punkts), arī valsts tiesu iestādes ir kompetentas gan 

                                               
1 OV L 26, 28.1.2012.
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interpretēt valsts tiesības, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesībām, gan ES tiesības 
piemērot.

„Līdz ar to, piemērojot valsts tiesības, valsts tiesai, kurai ir lūgts tās interpretēt, šī 
interpretācija ir jāveic, cik iespējams, vadoties no direktīvas satura un mērķa, lai sasniegtu 
tajā noteikto rezultātu un tādējādi izpildītu LESD 288. panta trešo daļu (šajā ziņā skat. 
iepriekš minētos spriedumus lietās von Colson un Kamann, 26. punkts; lietā Marleasing, 
8. punkts; lietā Faccini Dori, 26. punkts, kā arī apvienotajās lietās Pfeiffer u.c., 113. punkts).
Prasība interpretēt valsts tiesības atbilstoši Savienības tiesībām atbilst līguma sistēmai, jo tā 
ļauj valsts tiesai savas kompetences ietvaros nodrošināt Savienības tiesību pilnīgu 
efektivitāti, izskatot tai iesniegto lietu (šajā ziņā skat. iepriekš minēto spriedumu apvienotajās 
lietās Pfeiffer u.c., 114. punkts)” (iepriekšminētā sprieduma 48. punkts).

Ņemot to vērā, Komisija norāda, ka šādu principiālu nostāju atbalsta arī Eiropas Parlaments, 
kā izklāstīts Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par Lūgumrakstu komitejas 
darbību 2009. gadā (2009/2139(INI)), kuras K apsvērumā ir noteikts:

„tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada decembra lēmumā, ar ko 
izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši 
jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa no Eiropas tiesību aktu īstenošanas 
dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi 
dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu”.

Attiecībā uz atkritumu poligona būvniecības projektu Grammatiko pašvaldībā divus tiesas 
nolēmumus jau ir pieņēmusi Grieķijas Valsts padome un trešo ir pieņēmusi ES Vispārējā tiesa 
(visi trīs nolēmumi ir labvēlīgi turpmākai projekta īstenošanai), un Atēnu pirmās instances 
tiesā ir ierosināta jauna tiesvedība.

Komisija arī vēlas pievērst uzmanību dokumentam „Atkritumu apsaimniekošana Eiropā —
galvenās problēmas un labākā prakse” (PE 453.194), kuru pēc Lūgumrakstu komitejas 
pieprasījuma 2011. gada 15. septembrī sagatavojis Eiropas Parlamenta ES iekšpolitikas 
ģenerāldirektorāts un kurā izklāstīti šādi secinājumi attiecībā uz Grammatiko atkritumu 
poligonu.

„Pieejamā informācija liecina, ka Grammatiko atkritumu poligons un atkritumu 
apsaimniekošanas objekts tiek veidots, nopietni strādājot pie tā, lai, cik vien tas iespējams, 
mazinātu ietekmi uz vidi un sabiedrības veselību, ko varētu izraisīt neapsaimniekoti vai slikti 
apsaimniekoti atkritumi.

(..)

Izvērtējot informāciju, ir pamats uzskatīt, ka iestādes cenšas rast un īstenot vislabāko tik 
sarežģītas problēmas risinājumu, kas pilnībā atbilstu ES tiesību aktiem. Ar pieejamo 
informāciju nepietiek, lai izdarītu secinājumus attiecībā uz to, kā būtu vajadzējis rīkoties, lai 
sekmīgāk nodrošinātu vietējo iedzīvotāju līdzdalību un pārliecinātu tos projektu atbalstīt.”
[Attiecīgais dokuments latviešu valodā nav pieejams — citāts tulkots.]

Noslēgumā Komisija vēlas uzsvērt — lai cik spēcīgi personu grupa vai pašvaldība neiebilstu 
pret konkrētu projektu, tas pats par sevi vēl nenozīmē, ka attiecīgais projekts ir nelikumīgs un 
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ka nav jāievēro tiesu iestāžu jau pieņemtie nolēmumi.

Secinājums

Šajā posmā nav konstatēts neviens ES vides tiesību aktu pārkāpums. To apliecina arī abi 
Grieķijas Valsts padomes pieņemtie nolēmumi un ES Vispārējās tiesas pieņemtais nolēmums.
Grieķijas iestādēm ir jāveic attiecīgi korektīvi pasākumi, lai novērstu Vides ministrijas 
inspektoru 2012. gada 18. janvārī konstatētās nepilnības un trūkumus. Šādu pasākumu 
īstenošana tiks izvērtēta arī Atēnu pirmās instances tiesā ierosinātās tiesvedības procesā.

ES tiesību aktu pārkāpumu varētu konstatēt tikai tad, ja projekts tiktu īstenots, neievērojot 
attiecīgo vides tiesību aktu prasības.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Komisija 2013. gada 25. aprīļa plenārsēdē informēja Lūgumrakstu komiteju par to, ka 
Maratonas (Marathona) pašvaldība ir iesniegusi vēl vienu pārsūdzību Grieķijas Valsts 
padomē, pieprasot atcelt projektu.

Grieķijas Valsts padome 2013. gada 21. maijā minēto pārsūdzību noraidīja. Tas ir trešais 
projekta turpināšanai labvēlīgais nolēmums (pēc 2007. un 2012. gada nolēmumiem), ko šī 
augstākā administratīvā tiesa ir pieņēmusi.

Secinājums

Jaunākais Grieķijas Valsts padomes nolēmums vēlreiz apstiprina ne vien Komisijas nostāju, 
kura uzskata, ka nav pārkāpts neviens ES vides tiesību akts, bet arī viedokli, ko paudis 
Eiropas Parlaments ES iekšpolitikas ģenerāldirektorāta sagatavotajā dokumentā „Atkritumu 
apsaimniekošana Eiropā — galvenās problēmas un labākā prakse” (PE 453.194), uz kuru 
Komisija atsaukusies savā iepriekšējā paziņojumā.


