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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1501/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Dionisia 
Avgerinopoulou un kam pievienoti 3 paraksti, par Kopienas tiesību aktu 
nepiemērošanu attiecībā uz raktuvēm Milas (Milosas) salā Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par daudziem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz 
raktuvju intensīvu izmantošanu, ko Milas (Milosas) salā Grieķijā veic starptautisks uzņēmums 
„S&B Industrial Minerals”. Lūgumraksta iesniedzēja atzīmē, ka netika veikta vajadzīgā 
ietekmes uz vidi novērtēšana un ka raktuves darbojas teritorijā, kas iekļauta Natura 2000
sarakstā. Turklāt viņa norāda, ka raktuvju radītie atkritumu, jo īpaši toksiskie atkritumi un 
smagie metāli, tiek izmesti tieši jūrā un ka salas iedzīvotāji ir pakļauti piesārņojumam, ko 
veido radītie putekļi un kas izraisa smagus acu un elpošanas ceļu iekaisumus. Tā kā darbība 
raktuvēs negatīvi ietekmē arī ainavu, dabisko vidi un vēsturisko mantojumu, tā skar arī 
tūrisma industriju uz salas. Lūgumraksta iesniedzēja tāpēc prasa, lai Eiropas Parlaments 
pārraudzītu šo svarīgo lietu, lai turpmāk netiktu nodarīts kaitējums Milas (Milosas) salas 
dabiskajai videi un sabiedrības veselībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā.

Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja jau vienreiz ir nosūtījusi Komisijai sūdzību par šo 
problēmu (2008. gada 14. augusta un 6. oktobra vēstules). Šai sūdzībai pretēji sūdzības 
iesniedzējas apgalvojumam „bija rezultāti”. Tā atbilstīgi spēkā esošajām procedūrām tika 
oficiāli reģistrēta Komisijā. Faktu analīze joprojām turpinās, sūdzība nav noraidīta.

Komisija vēlētos izteikt šādus komentārus attiecībā uz direktīvām, kuru pārkāpšanu atzīmē 
lūgumraksta iesniedzēja.

Ūdens pamatdirektīva 2000/60/EK1

Komisija uzmanīgi seko direktīvas ieviešanai atbilstīgi tajā noteiktajiem termiņiem.
Piemēram, 2008. gada 31. janvāra spriedums (C-264/07), kurā Grieķija tika atzīta par vainīgu 
5. panta 1. punkta un 15. panta 2. punkta pārkāpšanā, Grieķija turpmāk ir ievērojusi Tiesas 
nolēmumu. Saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas minētajiem noteikumiem:

- attiecībā uz 8. pantu ir uzsākta pārkāpumu procedūra.
- attiecībā uz 10.,11. un 13. pantu pienākums sagatavot apsaimniekošanas plānus beidzas 
2009. gada beigās, bet pienākums īstenot plānus — 2012. gadā.

Peldvietu ūdens direktīva 2006/7/EK2

Pamatojoties uz iesniegto informāciju, netika konstatēti nekādi pārkāpumi.

Direktīvas par atkritumiem
Attiecībā uz šo jautājumu ir uzsāktas horizontālās pārkāpumu procedūras (C-502/03 un C-
286/08), lai panāktu, ka Grieķijas Republika ievēro Kopienas tiesības.

Direktīva par atbildību vides jomā 2004/35/EK3

Sūdzībā nav minēti konkrēti fakti. Der atgādināt, ka kaitējumam jābūt konkrētam un 
izmērāmam un ka jābūt cēloņsakarībai starp kaitējumu un vienu vai vairākiem identificētiem 
piesārņotājiem.

Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību4

Šī direktīva attiecas uz apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību, nevis īpaši uz 
aprīkojumiem.

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 64, 4.3.2006., 37.–5. lpp.
3 OV L 143, 30.4.2004., 56.–75. lpp.
4 OV L 296, 21.11.1996., 55.–63. lpp.
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Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu
Direktīvā nav paredzēta iespēja Komisijai ietekmēt vietējo pārvaldes iestāžu lēmumus 
attiecībā uz iespēju īstenot kādu projektu vai pārbaudīt ietekmes novērtējuma būtību un 
pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz vidi (izņemot gadījumus, kad dalībvalsts pieļauj 
acīmredzamu kļūdu novērtējumā).

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību1

Nav iesniegta nekāda precīza informācija par vairošanās vietu iznīcināšanu (12. panta 
1. punkts), ne par attiecīgās teritorijas viengabalainības izjaukšanu (6. panta 3. un 4. punkts).

Direktīva 2006/11/EK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē2

Šī direktīva varētu eventuāli būt pārkāpta.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš teikto, Kopienas tiesību aktu pārkāpšanu var attiecināt tikai uz 
Direktīvu 2006/11/EK, tāpēc Komisija nolēma sūdzību reģistrēt. Šis secinājums tika paziņots 
lūgumraksta iesniedzējai.

Joprojām notiek iesniegtās informācijas un iespējamo Direktīvas 2006/11/EK pārkāpumu 
novērtēšana, un Grieķijas valsts iestādes par to atbilstošā laikā tiks informētas. Tātad sūdzības 
iesniegšana ir devusi rezultātus.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Kā minēts iepriekšējā paziņojumā, nekādus pārkāpumus nevarēja konstatēt attiecībā uz Ūdens 
pamatdirektīvu (2000/60/EK), Peldvietu ūdens direktīvu (2006/7/EK), direktīvām par 
atkritumiem, Direktīvu par atbildību vides jomā (2004/35/EK), Direktīvu par apkārtējā gaisa 
kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību (96/62/EK), Direktīvu par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (85/337/EEK) un Dabisko dzīvotņu direktīvu 
(92/43/EEK).
Turpretī, tā kā, iespējams, varētu pastāvēt Direktīvas 2006/11/EK3 par piesārņojumu, ko rada 
dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē, pārkāpums, Komisija ir nolēmusi 
uzsākt pārkāpuma lietu un 2009. gada 23. jūnija vēstulē pieprasīt Grieķijas varas iestādēm 
sniegt papildu informāciju. Grieķijas varas iestādes sniegušas atbildes vairākās vēstulēs.
Izanalizējot šīs atbildes, Komisija ir secinājusi, ka nevar konstatēt nekādu pārkāpumu.
Sūdzības iesniedzēja (kura ir arī lūgumraksta iesniedzēja) tikusi informēta par šiem 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 64, 4.3.2006., 52.–59. lpp.
3 OV L 64, 4.3.2006.
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secinājumiem 2010. gada 28. janvāra vēstulē, kā arī par Komisijas lēmumu slēgt pārkāpuma 
lietu un tikusi aicināta sniegt atbildi 30 dienu laikā. Sūdzības iesniedzēja informēja Komisiju 
par savu nodomu atbildēt uz šo vēstuli, bet lūdza pagarināt termiņu (līdz marta vidum), tas 
viņai tika atļauts.

Visbeidzot sūdzības iesniedzēja 2010. gada 27. maijā sniedza atbildi un apstrīdēja sūdzības 
slēgšanu. Pa to laiku Komisijai tika paziņots par divām pārsūdzībām attiecībā uz šo pašu 
tematu, kas iesniegtas Grieķijas Valsts padomē un ko iesnieguši tie paši klienti, kurus pārstāv 
sūdzības iesniedzēja Komisijai nosūtītajā sūdzībā.

Sūdzības iesniedzēja 2010. gada 16. septembra vēstulē tika informēta, ka Komisija uzsāks 
viņas sūdzības slēgšanu, pamatojoties uz to, ka valsts tiesā norisinās paralēla procedūra, un 
tika aicināta no jauna sazināties ar Komisiju, kad būs pasludināti abi tiesas spriedumi.
Komisija sūdzību slēdza 2010. gada 24. novembrī.

Jāatgādina, kā Tiesa to vairākkārt apstiprinājusi (piemēram, 2010. gada 19. janvāra spriedums 
lietā C-555/07, 48. punkts), ka arī valsts tiesu iestādes ir kompetentas interpretēt valsts 
tiesības, vadoties no Eiropas Savienības tiesībām, un ar mērķi tās 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).” (iepriekš minētā sprieduma 48. punkts).

Vispārīgi jāuzsver, ka, pēc Komisijas domām, tās uzdevums nav aizstāt valsts tiesu, kam ir 
pienākums nodrošināt pareizu Eiropas Savienības tiesību īstenošanu. Šajā kontekstā Komisija 
atzīmē, 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)), rezolūcijas K. punktā noteikts šādi:

„K. 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.”


