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Temats: Lūgumraksts Nr. 1545/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Heide 
Newson un kam pievienots viens paraksts, par viņas problēmām ar Grieķijas 
pilsētplānošanas iestādēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai pieder māja Kitnas salā Grieķijā, un viņa sūdzas, ka kaimiņu 
īpašumā uzstādītā centrālās apkures sistēma caur skursteni rada nopietnu gaisa piesārņojumu.
Viņa apgalvo, ka tas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK par gaisa 
kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai noteikumu pārkāpums, jo Siras salas pilsētplānošanas 
iestādes, kuru jurisdikcijā atrodas Kitnas sala, nav ņēmušas vērā viņas sūdzības; viņa lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Grieķijas Kitnas sala atrodas gaisa kvalitātes zonā EL0002. Par 2008. gadu Grieķijas varas 
iestādes ziņoja, ka Direktīvā 2008/50/EK noteiktās dienas un gada PM10 robežvērtības zonā 
EL0002 ir pārsniegtas. 

Saskaņā ar minētās direktīvas 22. pantu dalībvalstīm ir iespēja lūgt termiņa pagarinājumu līdz 
2011. gada jūnijam, lai panāktu atbilstību PM10 robežvērtībām. 2009. gada 2. jūlijā1 Komisija 
noraidīja šādu laika pagarinājuma lūgumu no Grieķijas, jo, pamatojoties uz Grieķijas varas 
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iestāžu sniegto informāciju, nebija iespējams novērtēt to, vai atbilstība ir sasniedzama līdz 
pagarinātā termiņa beigām. Pēc šā noraidījuma Komisija 2009. gada 20. novembrī uzsāka 
pārkāpuma procedūru pret Grieķiju par neatbilstību PM10 robežvērtībām. Komisija šobrīd 
izvērtē Grieķijas varas iestāžu atbildi. Lēmums par pārkāpuma procedūras turpināšanu tiks 
izskatīts, pamatojoties uz atbildi, kas sniegta uz oficiālā paziņojuma vēstuli, un jaunāko 
informāciju par PM10 koncentrācijas līmeņiem attiecīgajās zonās un aglomerācijās.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto konkrēto situāciju Grieķijas varas iestāžu 
oficiālais ziņojums un informācija, ar ko pamatota laika pagarinājuma prasība, neļauj precīzāk 
noteikt esošo gaisa kvalitātes standartu pārsniegšanu Kitnas salā. Pasākumu izvēle, lai atbilstu 
gaisa kvalitātes standartiem visā zonā EL0002, tostarp salā, ir valsts varas iestāžu 
kompetencē. Tas attiecas arī uz būvatļaujām un, konkrētāk, uz būvniecības noteikumiem 
(ietverot skursteņus), kas, spriežot pēc lūgumraksta iesniedzējas sniegtās informācijas, ir 
galvenais sliktās gaisa kvalitātes iemesls vietējā mikrovidē. 

Secinājumi

Attiecībā uz Direktīvu 2008/50/EK Komisija neparedz veikt turpmākas darbības, ņemot vērā, 
ka gaisa kvalitātes zona EL0002 ir daļa no iepriekš minētās horizontālās pārkāpuma 
procedūras un gaisa kvalitātes pārvaldības pasākumu izvēle ir valsts kompetencē.”


