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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0886/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Ioannis 
Kounelakis un kam pievienoti vēl 3 paraksti, par nelikumīgu karjeru, kas ierīkots 
Lasithi rajonā Grieķijai piederošajā Krētas salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka nelikumīgais karjers Lasithi rajonā Grieķijai piederošajā 
Krētas salā darbojas kopš 1981. gada. Ar to saistītie spridzināšanas darbi, kuriem, kā apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs, nav nepieciešamās atļaujas, rada karjerā graujoši skaļu troksni un 
putekļus, kā arī atstāj postošu ietekmi uz lauksaimniecības augiem, mājdzīvniekiem, 
ganāmpulkiem un jo īpaši uz vietējo iedzīvotāju veselību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka attiecībā uz šo karjeru nekad nav veikts nekāds ietekmes uz vidi novērtējums un ka nav 
ievēroti karjeriem piemērojamie noteikumi un regulas. Tā kā viņa iepriekšējie iesniegumi 
atbildīgajās valsts varas iestādēs bijuši neveiksmīgi, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Jāpiebilst, ka lūgumraksta iesniedzēji jau ir vērsušies Komisijā par šo pašu tematu. 
Vispirms jānorāda, ka šis lūgumraksts neattiecas uz kāda konkrēta Kopienas tiesību akta 
pārkāpumu. Tomēr lūgumrakstu varētu interpretēt kā sūdzību par iespējamiem 
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Direktīvas 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu pārkāpumiem. 

Direktīva 85/337/EEK neliedz īstenot kādu projektu, pat ja tam ir negatīva ietekme uz vidi, 
bet liek dalībvalstīm ievērot virkni procedūru tad, kad tiek veikts tā vides novērtējums. 
Direktīvā 85/337/EEK nav iekļauti nozīmīgi noteikumi, un tā nenosaka obligātas normas 
vides jomā, tādējādi neliekot kompetentajām iestādēm izdarīt noteiktus secinājumus par 
rezultātiem, kas gūti, novērtējot projekta ietekmi uz vidi. Tādēļ šī direktīva Komisijai dod ļoti 
maz iespēju iejaukties attiecībā uz kāda projekta piemērotību vai kontrolēt ietekmes uz vidi 
novērtējuma kvalitāti un konkrētam projektam noteikto nosacījumu atbilstību. Pārkāpumu 
procedūrās attiecībā uz nepareizas piemērošanas gadījumiem Komisija jo īpaši pārbauda, vai 
dalībvalstis nepārkāpj rīcības brīvību, kas tām piešķirta ar Direktīvas 85/337/EEK 4. panta 
2. punktu2.

Saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu un I pielikuma 19. punktu karjeriem, kuru 
platība pārsniedz 25 hektārus, obligāti jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Attiecībā uz 
darbībām, kas iekļautas direktīvas II pielikumā, tostarp karjeriem, kuru platība pārsniedz 
25 hektārus, direktīvas 4. panta 2. punktā ir paredzēts, ka dalībvalstis, pamatojoties uz katrā 
gadījumā atsevišķi veicamām pārbaudēm vai noteiktajiem limitiem, nosaka, vai projektam 
jāveic novērtējums. Grieķijas tiesību akti nosaka, ka novērtējums jāveic lielākajai daļai 
karjeru. Tomēr lūgumrakstā nav iekļauta svarīga informācija, proti, darbības apjoms.
Ja pieņem, ka minētā karjera platība ir lielāka nekā direktīvā un/vai valsts tiesību aktos 
noteiktais limits, tad Direktīva 85/337/EEK ir piemērojama no 1988. gada 3. jūlija. Projekti, 
kas apstiprināti pirms šī datuma, vai projekti, attiecībā uz kuriem atļaujas pieprasījums 
iesniegts pirms šī datuma, nav šīs direktīvas darbības jomā laika ziņā. Konkrētajā gadījumā 
lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka karjers darbojas kopš 1981. gada. 

No iepriekš minētā izriet, ka nav iespējams konstatēt Direktīvas 85/337/EEK pārkāpumu.
Šie secinājumi tika nosūtīti arī lūgumraksta iesniedzējiem ar 2008. gada 3. jūlija vēstuli 
saistībā ar korespondences apmaiņu starp tiem un Komisijas dienestiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji uz minēto vēstuli neatbildēja.

Secinājums
Tā kā nav Kopienas vides tiesību aktu pārkāpuma, Komisija uzskata, ka konkrētā situācija ir 
valsts tiesību aktu darbības jomā un Grieķijas iestāžu kompetencē.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 Direktīvas 4. panta 2. punktā kompetentajai iestādei ir piešķirta noteikta rīcības brīvība, lai noteiktu, vai kādam 
konkrētam projektam, kas uzskaitīti II pielikumā, ir vai nav jāveic novērtējums. Saskaņā ar judikatūru šo rīcības 
brīvību ierobežo pienākums, kas noteikts 2. panta 1. punktā (sk. piemēram, 2004. gada 29. aprīļa spriedumu lietā 
C-117/02 Komisija/Portugāle, Recueil, I-5517. lpp., un 2006. gada 4. maija spriedumu lietā C-508/03 
Komisija/Apvienotā Karaliste, Krājums, I-3969. lpp.).
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