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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1549/2010, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Stefania 
Ligerou un kam pievienots viens paraksts, par jaunas zeltas raktuves 
būvniecību Olimpiada, Halkidiki pussalā, Grieķijas ziemeļos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret plānoto jaunas zeltas raktuves būvniecību Olimpiada, 
Halkidiki pussalā, Grieķijas ziemeļos. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka netika veikts 
projekta ietekmes uz vidi novērtējums un ka tādēļ tiks plaši izpostīta un piesārņota dabiski 
skaista teritorija. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka tas nozīmētu arī lielu daudzumu 
toksisko atkritumu, kas radītu nopietnas sekas vietējo iedzīvotāju veselībai. Norādot uz 
Grieķijas neīstenotajiem ES tiesību aktiem par atkritumiem un ietekmes uz vidi 
novērtējumiem, ko apstiprināja arī Eiropas Kopienu tiesa, viņa lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret plānoto jaunas zeltas raktuves būvniecību Olimpiada, 
Halkidiki pussalā, Grieķijas ziemeļos. Tas, ko Parlaments faktiski reģistrēja kā lūgumrakstu, 
ir lūgumraksta iesniedzējas vēstule, kas adresēta Grieķijas Vides ministrijai, mudinot to 
neapstiprināt šo būvniecību, un kuras kopija nosūtīta Grieķijas Parlamenta un EP 
priekšsēdētājam. Lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu kopsavilkums, ko sākotnēji pārsūtīja 
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Parlaments, neatbilst lietas materiālos iekļautajai informācijai. Īpaši atsauce uz tiesas 
nolēmumu attiecībā uz „Grieķijas neīstenotajiem ES tiesību aktiem par atkritumiem un 
ietekmes uz vidi novērtējumu” ir nepareiza; lūgumraksta iesniedzējas minētais nolēmums1

attiecas uz Grieķijas nespēju nodrošināt, ka esošās iekārtas tiek ekspluatētas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK)2. Lūgumrakstu komitejas sekretariāts 
lūdza sniegt skaidrojumu lūgumraksta iesniedzējai, kura atbildēja ar 2011. gada 27. aprīļa e-
pastu.

Ņemot vērā jaunāko informāciju, lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumus var rezumēt šādi:

- Ierosinātajam zeltas raktuves projektam netika veikts novērtējums attiecībā uz tā 
ietekmi uz vidi, kā rezultātā tiks plaši izpostīta un piesārņota dabiski skaista teritorija;

- Pašreiz notiekošā atļaujas piešķiršanas procedūra ir nelikumīga, jo nenotiek 
apspriešanās ar valsts un vietējo sabiedrību.

Komisijas komentāri

Lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumi attiecas uz Direktīvu 85/337/EEK3, kas grozīta ar 
Direktīvām 97/11/EK4, 2003/35/EK5 un 2009/31/EK6, par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Direktīva ir arī pazīstama kā Ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) direktīva. Saskaņā ar IVN direktīvu projektiem, kuriem var būt būtiska 
ietekme uz vidi inter alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pirms attīstības 
saskaņošanas ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. IVN direktīvā ir nodalīti projekti, kuriem 
IVN ir jāveic obligāti (tā saucamie I pielikuma projekti), un tādi projekti, attiecībā uz kuriem 
dalībvalstīm, izmantojot tā saucamo izvērtēšanas procedūru, ir jānosaka, vai šie projekti var 
radīt būtisku ietekmi, ņemot vērā direktīvas III pielikumā minētos kritērijus (tā saucamie 
II pielikuma projekti); ja tā ir, IVN ir nepieciešams. Atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to 
laukuma platība pārsniedz 25 hektārus, ir iekļautas direktīvas I pielikuma 19. punktā; projekti, 
kas nepārsniedz šo limitu, un pazemes raktuves ir iekļautas direktīvas II pielikuma 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas atsūtīto informāciju jaunajam raktuves projektam ir 
jāveic IVN procedūra, un procedūra pašreiz tiek veikta. Sabiedriskās apspriešanas posms ir 
noslēdzies. Vides iestādes (piem., Vides inspekcija) un citas ieinteresētās puses (Maķedonijas 
Tehniskā kamera — TEE) ir iesniegušas savus komentārus. Kompetentajām varas iestādēm ir 
jānolemj, vai būvniecības atļauja tiks piešķirta. Tas varētu izskaidrot to, kādēļ lūgumraksts 
tika adresēts Grieķijas Vides ministrijai un nosūtīts Parlamentam informācijai.
Ņemot vērā, ka tiek veikts IVN, tostarp sabiedriskā apspriešana, lūgumraksta iesniedzējas 
apgalvojumi ir apstrīdami.

                                               
1 2010. gada 2. decembra spriedums, lieta C-534/09.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
4 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
5 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
6 OV L 140, 5.6.2009., 14. lpp.
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Komisija vēlas izteikt šādus papildu komentārus:
i. IVN direktīva neaizliedz projekta apstiprināšanu, pat ja tam ir negatīva ietekme uz 

vidi. IVN direktīvā nav noteikti obligāti vides standarti; tomēr ietekmes uz vidi 
novērtējumā un gala lēmumā būtu jāierosina pasākumi, lai novērstu, samazinātu un 
vajadzības gadījumā kompensētu jebkādu būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

ii. Attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu izteiktie viedokļi un komentāri būtu jāņem vērā 
attīstības saskaņošanas procedūrā, bet tie nav saistoši; 

iii. IVN direktīvā nav ietvertas prasības par uzraudzību un kvalitātes kontroli. Ņemot 
vērā, ka direktīvā ir noteiktas būtībā procesuālas prasības, ietekmes uz vidi 
novērtējuma saturs un noteikto vides nosacījumu atbilstošais raksturs ietilpst 
kompetento valsts varas iestāžu kompetencē;

iv. Kompetentajām varas iestādēm ir jāinformē sabiedrība par galvenajiem iemesliem un 
apsvērumiem, uz kuriem pamatots to lēmums (piešķirt vai atteikt būvniecības atļauju).

Secinājums

Ņemot vērā, ka IVN procedūra joprojām turpinās, Komisija nevar iejaukties turpmāk. 
Kompetentajām Grieķijas varas iestādēm ir jāpieņem lēmums piešķirt vai atteikt būvniecības 
atļauju. Tas varētu izskaidrot to, kādēļ lūgumraksts tika adresēts Grieķijas Vides ministrijai.

Ja lūgumraksta iesniedzējai ir kādi papildu pierādījumi, kas norāda uz Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumiem, Komisija labprāt tālāk izskatīs šo lūgumrakstu. Komisija vēlas uzsvērt, ka 
jebkādiem papildu apgalvojumiem ir jābūt detalizētiem un pietiekami sīki aprakstītiem un tie 
jāpamato ar atbilstošiem dokumentiem (piemēram, sarakstes ar valsts pārvaldi kopijas, 
vēršanās valsts tiesās vai citas procedūras, ietekmes uz vidi novērtējuma attiecīgo nodaļu 
kopijas). Ja nav materiālu un konkrētu pierādījumu par acīmredzamām kļūdām novērtējumā, 
Komisijas dienesti nevarēs izmeklēt lūgumrakstu jēgpilnā veidā.


