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Temats: Lūgumraksts Nr. 0920/2005, ko organizācijas „Domokos pilsoņu rīcības grupa”
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Evangelos Alexos un kam pievienoti 
3 paraksti, par nelikumīgu atkritumu poligonu Domokos Ftiotidas, Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Domokos Ftiotidas tiešā tuvumā izveidotais atkritumu 
poligons neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem vides un veselības aizsardzības jomā. 
Lūgumraksta iesniedzējs īpaši uzsver, ka minētais poligons ir veicinājis pazemes ūdeņu nopietnu 
piesārņojumu un tāpēc apdraud sabiedrības veselību. Tā kā atkritumu poligons, pēc lūgumraksta 
iesniedzēja paustā, tiek finansēts no Eiropas fondu līdzekļiem, viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties un nodrošināt stingru attiecīgo spēkā esošo Eiropas tiesību aktu ievērošanu.

Informācija

– Pilsoņu rīcības grupa jau ir iesniegusi sūdzību Lamijas tiesā.
– Lūgumrakstam pievienota plaša dokumentācija un fotogrāfijas.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts atzīts par pieņemamu 2006. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. maijā.

Lūgumraksta konteksts
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Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Domokos Ftiotidas, Grieķijā izveidotā atkritumu 
poligona ekspluatāciju.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, atkritumu poligona ekspluatācija, kam atļauja piešķirta 
1996.–1997. gadā un kas darbojas no 1999. gada, rada nopietnas sanitārās un vides problēmas 
vairāku trūkumu dēļ, īpaši attiecībā uz izskalošanās kontroli un ūdens aizsardzību, biogāzes 
kontroli un vispārēju poligona apsaimniekošanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vairāki 
atļaujās noteiktie tehniskie nosacījumi šobrīd vēl nav izpildīti.

Komisijas komentāri

Vispārējie noteikumi par atkritumu pārstrādi Kopienas līmenī ir formulēti Direktīvā 75/442/EEK 
par atkritumiem1. Šī direktīva dalībvalstīm liek uzraudzīt, no vienas puses, lai atkritumi tiktu 
apglabāti vai pārstrādāti, neapdraudot cilvēku veselību un nekaitējot videi, no otras puses, lai 
uzņēmumi, kas veic atkritumu apglabāšanu vai pārstrādi, saņemtu atļauju un tiktu periodiski 
pārbaudīti.

Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 nosaka poligonu projektēšanas, ekspluatācijas, 
slēgšanas un apsaimniekošanas pēc slēgšanas tehniskos nosacījumus, lai novērstu vai līdz 
minimumam samazinātu poligonu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Attiecībā uz 
poligoniem, kuri direktīvas transponēšanas dienā, proti, 2001. gada 16. jūlijā, saņēma atļauju vai 
jau bija nodoti ekspluatācijā, direktīva pieprasa gada laikā kompetentajām iestādēm iesniegt 
poligona projekta un darbības uzlabošanas plānu, lai tās varētu izlemt, vai šie poligoni var 
turpināt darboties saskaņā ar direktīvas tehniskajām prasībām.

Secinājumi

Komisija Grieķijas varas iestādēm nosūtīs vēstuli, pieprasot informāciju, kas ļautu novērtēt, vai 
Grieķija ir izpildījusi savus pienākumus attiecībā uz piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem. 
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par Grieķijas varas iestāžu sniegto 
atbildi.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

Saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu sniegto informāciju Domokos atkritumu poligona izveides 
projekts ar ERAF līdzfinansējumu reģionālās darbības programmas „Kontinentālā Grieķija” 
1994.–1999. ietvaros tika apstiprināts 1997. gada 28. martā. Tā budžets bija GRD 231 130 000 
(EUR 678 297,87).

Projekts paredzēja 33 000 m² liela, 15 000 iedzīvotāju vajadzībām piemērota poligona izveidi, 
ieskaitot teritorijas nožogojumu, apgaismojumu, apstādījumus, kanalizācijas sistēmu un auto 
pievadceļus.
                                               
1 Direktīva, ko groza Direktīva 91/156/EEK, OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
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Projekts tika pabeigts 1998. gada 14. maijā, publiskā sektora izdevumiem sasniedzot 
GRD 198 607 355 (EUR 582 853,57). Poligona aizsardzībai nepieciešamie papildu darbi, kuru 
izmaksas sasniedza EUR 149 710,47, tika finansēti vienīgi no valsts budžeta līdzekļiem.

Gala saņēmējs un par projekta izpildi atbildīgā iestāde bija „Domokos pilsētas atkritumu 
saimniecības asociācija”. Pēc 1999. gada 6. oktobra, kad šī asociācija beidza darboties, poligona 
apsaimniekošanu pārņēma Domokos pašvaldība.

Pēc poligona darbības uzsākšanas un sakarā ar atkritumu saimniecības asociācijas darbības 
pārtraukšanu atkritumu apsaimniekošanā atklājās trūkumi un šķidrie atkritumi izplūda bioloģiski 
neattīrīti. Lai atrisinātu šo problēmu, Domokos pašvaldība īstenoja Domokos poligona 
pabeigšanas projektu, kas tika finansēts vienīgi no valsts budžeta līdzekļiem.

2006. gada 7. aprīļa vēstulē Grieķijas varas iestādēm tika pieprasīta informācija par pašreizējo 
stāvokli un veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas vides tiesību aktiem, īpaši 
attiecībā uz atļaujas piešķiršanu, kompetento iestāžu veiktajām pārbaudēm, ūdens kvalitātes 
kontroli un analīzi, kā arī poligona projekta un darbības uzlabošanas plāna izklāstu.
Tā kā Komisija atbildi nesaņēma, Grieķijas varas iestādēm tika nosūtīta atgādinājuma vēstule, 
pieprasot sniegt informāciju mēneša laikā.

Tiklīdz Komisijas dienesti saņems atbildi, Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par jautājuma 
tālāko virzību.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lai pārbaudītu lūgumraksta iesniedzēja norādes, Komisija vērsās pie Grieķijas varas iestādēm, 
pieprasot informāciju par atļauju sistēmu un Domokos poligona darbību.
Minētā poligona, kurš darbojas kopš 1998. gada, darbībā tika atklāti trūkumi. Lai tos novērstu un 
poligonu uzlabotu, to pielāgojot Kopienas tiesību aktu prasībām (Direktīva 99/31/EK1 par 
atkritumu poligoniem, kas piemērojama no 2001. gada 16. jūlija), Grieķijas varas iestādes veica 
poligona stāvokļa novērtēšanu.
Pēc ietekmes uz vidi novērtējuma tika pieņemts Kontinentālās Grieķijas reģiona ģenerālsekretāra 
Lēmums Nr. 3049/6.6.2007. Šis lēmums ievieš vides nosacījumus poligona pielāgošanai un 
turpmākajai darbībai. Vēlāk poligona vadītājs sagatavoja un iesniedza reģionālajām iestādēm 
apstiprināšanai pētījumu par poligona organizāciju un darbību. Turklāt vietējās varas iestādes 
veica poligona pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību Lēmumā Nr. 3049/6.6.2007 
noteiktajiem attiecīgajiem nosacījumiem. Visbeidzot prefekts izsniedza poligona darbības atļauju 
(Nr. 11848/19.12.2007).

Ņemot vērā iepriekš minēto, liekas, ka šis poligons ir uzlabots, lai varētu turpināt darboties 
saskaņā ar atbilstīgo Kopienas tiesību aktu prasībām. Tādējādi nav iespējams konstatēt Kopienas 
vides tiesību aktu pārkāpumus.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
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