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Temats: Lūgumraksts Nr. 0976/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Sofia 
Papalexiou un kam pievienots 1 paraksts, par Grieķijas varas iestāžu neatbilstību 
ES tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz attīrīšanas iekārtas uzstādīšanu gar upju 
baseiniem un piekrastes zonās Grieķijas ziemeļu daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par to, ka Grieķijas varas iestādes pārkāpj virkni ES 
noteikumu vides jomā saistībā ar attīrīšanas iekārtu gar Axios, Aliakmonas, Loudias un 
Gallikos upju baseiniem Grieķijas ziemeļos un gar Termaika līča piekrasti. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka tāpēc ir neiespējami efektīvi īstenot Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus 
piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja, 
kura pārstāv apmēram 5000 Grieķijas rīsu audzētāju, aicina Eiropas Parlamentu un Komisiju 
rīkoties, lai panāktu Grieķijas varas iestāžu atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzēja, kura pārstāv vairākus rīsu audzētājus, atklāj Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumu Aliakmonas, Axios, Loudias un Gallikos upju, kā arī Termaika līča piesārņojuma 
dēļ. Lūgumraksta iesniedzēja arī iebilst pret noteiktu zonu iekļaušanu Natura 2000 tīklā.
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Komisijas komentāri 
Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja jau vērsusies Komisijā par šo pašu tematu. Komisija 
vēlētos izteikt šādus komentārus par direktīvām, attiecībā uz kurām lūgumraksta iesniedzēja 
min pārkāpumus. 

Direktīvas par dabas aizsardzību:
Saistībā ar teritoriju noteikšanu (šajā gadījumā īpaši aizsargājama teritorija GR1220010 un 
Kopienas nozīmes teritorijas GR1210002, 122002, 1250004) Komisija uzskata, ka to robežu 
veidošana ir atbilstoša kritērijiem, ko ievieš attiecīgi Direktīva 79/409/EEK1 par savvaļas 
putnu aizsardzību un Direktīva 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, un pamatojas uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvojumi par kļūdainu robežu veidošanu tātad nav pamatoti.

Papildus Komisija vēlētos atgādināt, ka attiecībā uz īpaši aizsargājamu teritoriju aizsardzību, 
atsaucoties uz „horizontālo” pārkāpuma procedūru, t. i., procedūru, kas atsaucas uz visu 
Grieķijas noteikto īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzības tiesiskā režīma neesamību, Tiesa 
uzskatīja, ka Grieķijas Republika ir pārkāpusi savus pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 1. un 2. punktu, kā arī tās 4. panta 4. punkta pirmo teikumu, 
savā versijā, kas izriet no Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 2. punkta (2008. gada 11. decembra 
spriedums lietā C-293/07).

Ūdens ietvardirektīva 2000/60/EK3:
Komisija rūpīgi seko līdzi šīs direktīvas piemērošanai atkarībā no dažādiem tās īstenošanas 
posmiem. Kad Grieķijas Republika rīkojas neatbilstoši, Komisija uzsāk pārkāpuma 
procedūras. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas minētajiem noteikumiem:

- atsaucoties uz pārkāpuma procedūru un Tiesas spriedumu (2008. gada 31. janvāra spriedums 
lietā C-264/07), Grieķijas Republika atbilst noteikumiem, kas izriet no 5. panta; 

- attiecībā uz 6. pantu Grieķijas varas iestādes ir ieviesušas aizsargāto apgabalu reģistru; 
- attiecībā uz 8. pantu ir uzsākta pārkāpuma procedūra; 

- attiecībā uz 11. un 13. pantu pienākums sagatavot apsaimniekošanas plānus jāizpilda līdz 
2009. gada beigām, bet programmas jāpiemēro līdz 2012. gada beigām.

Direktīva 2006/11/EK4 par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē:

Atsauce uz Tiesas spriedumu lietā C-384/97 ir novecojusi, jo pārkāpums izbeigts 2004. gadā 
pēc atbilstoša tiesiskā ietvara pieņemšanas.

                                               
1 OV L 103, 5.4.1979., 1. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
4 OV L 64, 4.3.2006., 52. lpp.
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Direktīva 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu:
Saskaņā ar direktīvas 3. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu vēlākais līdz 2000. gada 
31. decembrim visām aglomerācijām, kuru cilvēka ekvivalents ir 15000 un vairāk, jābūt 
komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmai un atkārtoti jāattīra komunālos notekūdeņus, kas 
nonāk kanalizācijas sistēmās. Aglomerācijām, kuru cilvēka ekvivalents ir starp 2000 un 
15000, saskaņošanās datums bija 2005. gada 31. decembris.

Attiecībā uz pastāvošām aglomerācijām Komisija nevar uzsākt individuālas pārkāpuma 
procedūras par katru aglomerāciju. Komisija izvēlas uzsākt pārkāpuma procedūras, kas 
visaptverošā veidā risina Kopienas tiesību aktu noteikumu piemērošanu.
Attiecībā uz aglomerācijām, kuru cilvēka ekvivalents ir 15000 un vairāk, Tiesa ir notiesājusi 
Grieķijas Republiku (2007. gada 25. oktobra spriedums lietā C-440/06). 2008. gada decembrī 
Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru saskaņā ar EK līguma 228. pantu.

Par aglomerācijām, kuru cilvēka ekvivalents ir starp 2000 un 15000, Komisijas dienesti 
izskata pieejamo informāciju, lai konstatētu, vai tās atbilst direktīvas prasībām. 

Attiecībā uz rūpnieciskajiem notekūdeņiem lūgumraksts neatsaucas uz konkrētām 
III pielikumā minētām iekārtām, kuru cilvēka ekvivalents ir 4000 un vairāk.

Direktīva 2008/1/EK2 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli:

Lūgumraksts neatsaucas uz I pielikumā minētajām rūpniecības iekārtām. Tātad nevar noteikt 
pārkāpumu.

Direktīva 2001/42/EK3 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu: 

Lūgumraksts atsaucas uz pētījumu, par ko neesot veikts novērtējums. Tomēr direktīva 
neattiecas uz pētījumiem, bet gan plāniem un programmām. Tāpēc nevar noteikt pārkāpumu.

Direktīva 2004/35/EK4 par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu:
Lūgumrakstā minētie starpgadījumi notikuši pirms 2007. gada 30. aprīļa; tātad pirms datuma, 
līdz kuram jāveic saskaņošana ar direktīvu. Turklāt lūgumraksts vispārīgi atsaucas uz videi 
nodarīto kaitējumu, tomēr neprecizējot to apjomu un nozīmi. Jāatgādina, ka kaitējumam 
vajadzētu būt konkrētam un aprēķināmam un būtu jānosaka cēloniskā saikne starp kaitējumu 
un noteiktu piesārņotāju vai piesārņotājiem.

Padomes Regula (EK) Nr. 1698/20055 un Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/20066:

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
3 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
4 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
5 OV L 277, 20.9.2005., 1. lpp.
6 OV L 368, 15.12.2006., 15. lpp.
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Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ievieš vispārīgus noteikumus 
programmēšanai, nosaka mērķus, ko lauku attīstības politika palīdz sasniegt, kā arī lauku 
attīstības prioritātes un pasākumus. 

Ņemot vērā Kopienas un valsts prioritātes, dalībvalstis ievieš lauku attīstības programmas un 
iesniedz Komisijai priekšlikumu par katru programmu. Komisija novērtē ierosinātās 
programmas, pamatojoties uz to savietojamību ar Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm, 
valsts stratēģijas plānu un Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis ir atbildīgas par lauku attīstības programmu 
īstenošanu pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma. Lauku attīstības programmu progress un 
efektivitāte tiek noteikti pēc sākumstāvokļa rādītājiem, kā arī to finanšu izpildes, īstenošanas, 
rezultātu un efektivitātes rādītājiem. Vienota uzraudzības un novērtēšanas sistēma tiek 
izveidota sadarbībā ar Komisiju. 
Saskaņā ar iepriekš minēto Grieķija sagatavoja valsts stratēģijas plānu lauku attīstībai un 
lauku attīstības plānu un iesniedza tos Komisijai. Programma tika apstiprināta ar 
lēmumu C(2007)6015/29.11.2007. 

Programmas vadības un kontroles funkcijas ir kompetentās valsts iestādes atbildībā, kura arī 
nodrošina, lai šīs sistēmas darbotos efektīvi visu programmas laiku, ievērojot attiecīgo valsts 
un Kopienas tiesisko ietvaru. 
Programmas darbība tiek ierakstīta gada progresa ziņojumā, ko sagatavo dalībvalsts un kas 
tiek iesniegts Komisijai. Gada īstenošanas rezultāti tiek izskatīti un apspriesti starp Komisiju 
un dalībvalsti, un, ja šķiet nepieciešams, var veikt darbības, lai izpildītu mērķus, kas noteikti 
lauku attīstības programmā, un nodrošinātu ilgtspējīgu lauku apvidu attīstību.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, izriet, ka vai nu nav noteikti nekādi pārkāpumi 
(Direktīvas 79/409/EEK, 92/43/EEK, 2006/11/EK, 2008/1/EK, 2001/42/EK, 2004/35/EK, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 un 1974/2006), vai Komisija ir veikusi nepieciešamos 
pasākumus, īpaši ar horizontālo pārkāpuma procedūru palīdzību (Direktīvas 2000/60/EK, 
91/271/EEK). Šie secinājumi tika nosūtīti arī lūgumraksta iesniedzējai 2008. gada 17. marta 
un 2008. gada 23. aprīļa vēstulēs korespondences apmaiņas ietvaros ar Komisijas dienestiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja uz minētajām vēstulēm nav atbildējusi.

Tā kā nepastāv Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumi, Komisija uzskata, ka konkrētā 
situācija attiecas uz valsts tiesībām un ir Grieķijas varas iestāžu kompetencē.”


