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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu par tā veikto izmeklēšanu attiecībā uz sūdzību 
Nr. 2591/2010/GG pret Eiropas Komisiju (Vīnes lidosta)
(2012/2264(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas ombuda īpašo ziņojumu Eiropas Parlamentam,

– ņemot vērā EK līguma 228. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta lēmumu Nr. 94/262/EOTK, EK, 
Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi1, un it īpaši tā 3. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 205. panta 2. punkta pirmo teikumu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. pantu Eiropas ombuds tiek pilnvarots 
no jebkura Savienības pilsoņa pieņemt sūdzības par Savienības iestāžu vai struktūru 
pieļautām administratīvām kļūmēm;

B. tā kā ES pilsoņu iesniegtās sūdzības ir svarīgs informācijas avots par iespējamiem ES 
tiesību aktu pārkāpumiem;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantu „ikvienai personai ir 
tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu 
Savienības iestādēs un struktūrās”;

D. tā kā ne Līgumos, ne ombuda statūtos nav administratīvas kļūmes definīcijas, tādējādi 
uzticot šo uzdevumu Eiropas ombudam, kurš ir pakļauts Tiesas kā interpretētājas varai; tā 
kā savā pirmajā gada ziņojumā ombuds neizsmeļošā sarakstā uzskaitīja darbības, kuru 
rezultātā varētu rasties administratīva kļūme;

E. tā kā, atsaucoties uz pēc tam sekojošu Parlamenta uzaicinājumu precīzi un skaidri definēt 
administratīvu kļūmi, Eiropas ombuds 1997. gada ziņojumā formulēja, ka „kļūda pārvaldē 
rodas tad, kad valsts iestāde nedarbojas saskaņā ar likumu vai principu, kas tai ir saistošs”;

F. tā kā šī definīcija tika papildināta ar apgalvojumu, ka, izmeklējot Kopienas iestādes vai 
struktūras rīcības atbilstību noteikumiem un principiem, kas tai ir saistoši, ombudam, 
pirmkārt un galvenokārt, jānoskaidro, vai tā ir rīkojusies likumīgi;

G. tā kā ombuds arī uzrauga to, kā tiek piemēroti labas administratīvās prakses kodeksi, 
kurus iestādes apņēmušās ievērot un kuros pausti vispārējie administratīvo tiesību 
principi, tostarp pakalpojumu principa, kā arī Pamattiesību hartas elementi, kas ir pilnībā 
piemērojami visā ES pārvaldē;

                                               
1 OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
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H. tā kā šis īpašais ziņojums attiecas uz veidu, kādā Komisija izskatīja sūdzību, kas tai tika 
iesniegta 2006. gadā pēc 27 pilsoņu iniciatīvas, kuri cīnījās pret — kā viņi uzskatīja —
negatīvajām sekām, ko radījusi Vīnes lidostas paplašināšana;

I. tā kā IVN direktīvas 2. pantā1 noteikts, ka „dalībvalstis nosaka visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka (..) uz tiem projektiem, kuriem var būt nozīmīga 
ekoloģiskā ietekme (..), attiektos prasība par attīstības saskaņošanu un novērtējumu 
attiecībā uz to ietekmi”;

J. tā kā Komisija secināja, ka lidostas paplašināšanas darbi tika veikti bez obligātā ietekmes 
uz vidi novērtējuma (IVN) veikšanas, un 2007. gada 21. martā nosūtīja Austrijai 
brīdinājuma vēstuli par to, ka tā nav veikusi IVN; tā kā Austrija 2007. gada 7. maijā 
sniegtajā atbildē nevarēja atspēkot faktu, ka minēto infrastruktūras pasākumu dēļ ir 
pieaugusi un turpina būtiski pieaugt gaisa satiksme un traucējumi, ko rada gaisa transporta 
satiksme pāri Vīnei, t. i., ka šiem pasākumiem ir bijusi būtiska ietekme uz vidi;

K. tā kā, ņemot vērā to, ka darbi jau bija īstenoti vai gandrīz pabeigti, Komisija tā vietā, lai 
liktu Austrijai stāties Eiropas Savienības Tiesas priekšā, atzina par labāku censties panākt 
tādu vienošanos ar Austrijas varas iestādēm, kura ļautu pēc iespējas lielākā mērā atgūt 
nokavēto šajā jomā; tā kā Komisija vienojās ar Austrijas varas iestādēm par to, ka pēdējās 
veiktu ex post IVN ar mērķi noteikt, inter alia, kādi atvieglojoši pasākumi būtu jāveic, lai 
mazinātu trokšņa ietekmi uz iedzīvotājiem, kas dzīvo netālu no lidostas;

L. tā kā ombuds pieņēma šo Komisijas izvēli; tā kā sūdzības iesniedzējs bija neapmierināts ar 
to, kā tika veikts ex post IVN, īpaši kritizējot to, ka sūdzības iesniedzējam nebija pieejama 
tiesiskā aizsardzība, kā paredzēts IVN Direktīvā, un ka par IVN atbildīgā varas iestāde, 
Austrijas Satiksmes ministrija, bija tā pati iestāde, kas pirms tam bija piešķīrusi atļaujas 
attiecīgo darbu veikšanai un tādējādi nonākusi interešu konflikta stāvoklī;

M. tā kā pēc izmeklēšanas beigām ombuds uzskatīja: viņš nevar secināt, ka Komisija bija 
nodrošinājusi pienācīgu ex post IVN veikšanu; tā kā viņš tomēr izbeidza lietu, uzskatot, ka 
viņam nav vajadzības veikt jebkādas turpmākas darbības, jo procedūra joprojām turpinājās 
un Komisija bija apliecinājusi, ka tā slēgs šo pārkāpuma lietu tikai tad, kad būs 
apmierināta ar Austrijas iestāžu veiktajām nepieciešamajām darbībām;

N. tā kā 2010. gada novembrī sūdzības iesniedzēji atkārtoti vērsās pie ombuda un tika sākta 
otrā izmeklēšana, kuras laikā ombuds pārbaudīja Komisijas sākto lietu; tā kā ombuds 
uzskatīja, ka lietā nav pierādījumu par to, ka sūdzības iesniedzēju protesti, ko tie bija 
izteikuši ex post IVN veikšanas laikā, būtu tikuši apspriesti ar Austrijas varas iestādēm, ne 
arī par to, ka ombuda lēmums par pirmo sūdzību būtu veicinājis jebkādu turpmāku 
saraksti, izņemot Austrijas iesniegtos ziņojumus par IVN;

O. tā kā šādu lietas apstākļu dēļ ombuds secināja, ka Komisija nav ņēmusi vērā ombuda 
pirmās izmeklēšanas konstatējumus, it īpaši tā nav konsekventi sniegusi atbildes 
ombudam par iespējām izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus ex post IVN gadījumā un 
nav pieprasījusi iecelt par IVN atbildīgo kādu citu iestādi, nevis Satiksmes ministriju, kura 

                                               
1 Grozītā Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (85/337/EEK).
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bija sniegusi atļaujas darbu veikšanai;

P. tā kā ombuds Komisijai iesniedza ieteikuma projektu, kurā to mudināja „atkārtoti izvērtēt 
tās pieeju sūdzību iesniedzēju sūdzībai par pārkāpumiem attiecībā uz Vīnes lidostu un 
novērst trūkumus, kurus uzsvēris ombuds” un norādīja, ka tas nozīmē, ka „Komisijai, 
veicot turpmākas darbības attiecībā uz pārkāpuma procedūru, vajadzētu ņemt vērā valsts 
iestāžu pienākumu i) nodrošināt sūdzības iesniedzēju piekļuvi pārskatīšanas procedūrai un 
ii) rīkoties, lai novērstu nepārprotamo interešu konfliktu, kas radies Direktīvas 85/337 
piemērošanas laikā”;

Q. tā kā Komisija savā atbildē ombudam attiecībā uz pirmo norādījumu apgalvoja, ka tā 
Austrijas varas iestādēm uzdevusi jautājumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, bet 
piekritusi to nostājai, ka tas būtu izraisījis sarežģījumus attiecībā uz valsts tiesību aktiem 
par procesuālajiem noteikumiem, un norādīja, ka Austrijas varas iestādes apņēmušās 
nodrošināt, ka iepriekšējo, tikai ex post novērtēto darbu kumulatīvā ietekme tiks pilnībā 
ņemta vērā, veicot jaunā, trešā skrejceļa IVN, kuru varētu pilnībā pārsūdzēt;

R. tā kā Komisijas arguments attiecībā uz otro apgalvojumu par administratīvo kļūmi bija 
tāds, ka IVN direktīvā nav nekādu noteikumu par kompetenču sadalījumu attiecībā uz 
dalībvalstīs veicamo IVN procedūru; tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis 
ir atbildīgas par savas pārvaldes organizāciju un tikai tās var izlemt, kurai iestādei uzticēt 
atbildību par procedūrām, kas noteiktas IVN direktīvā, un tā kā administratīvo tiesību aktu 
pamatprincips visās dalībvalstīs ir tas, ka varas iestāde, kura pieņēmusi pretlikumīgu 
lēmumu, kas ticis pārsūdzēts administratīvā kārtā vai ar tiesas nolēmumu, ir atbildīga par 
situācijas labošanu;

S. tā kā ieteikuma projekts tādējādi bija neveiksmīgs un ombuds uzskatīja, ka šī lieta ir 
piemērs situācijai, kurā Komisija nav veikusi atbilstošas korektīvas darbības attiecībā uz 
skaidru ES tiesību aktu pārkāpumu un nav nodrošinājusi objektīvu ex post ietekmes uz 
vidi novērtējuma veikšanu un kurā Komisija nav pienācīgi ievērojusi ombuda ieteikumu 
attiecībā uz tiesiskās aizsardzības pieejamību šā novērtējuma gadījumā;

T. tā kā ombuds tāpēc uzskatīja, ka ir pamatoti par šo lietu informēt Parlamentu;

U. tā kā Komisija 2012. gada 26. oktobrī pieņēma priekšlikumu par IVN direktīvas 
pārskatīšanu; tā kā EP Juridiskā komiteja ir izstrādājusi likumdošanas iniciatīvas ziņojuma 
projektu, kurā pieprasīta ES administrācijas administratīvās procedūras vispārēja 
regulēšana,

Ombuda ieteikums

1. atzinīgi vērtē ombuda īpašo ziņojumu, kurā uzsvērti nopietni jautājumi attiecībā uz IVN 
direktīvas piemērošanas problēmām un pārkāpuma procedūras veikšanu;

2. atgādina, ka administratīvas kļūmes rodas, kad publiska struktūra nedarbojas saskaņā ar 
likumu vai principu, kas tai ir saistošs;

3. norāda, ka iespējamā administratīvā kļūme attiecās uz to, ka Komisija, no vienas puses, 
nenodrošināja to, ka par ex post IVN veikšanu ir atbildīga cita varas iestāde, nevis tā, kas 



PE496.315v01-00 6/10 PR\912517LV.doc

LV

piešķīrusi atļaujas darbu veikšanai bez obligātā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, 
un, no otras puses, nevarēja pierādīt, ka tā pienācīgi izpildījusi ombuda ieteikumus 
attiecībā uz tiesisko aizsardzību šā novērtējuma gadījumā;

4. uzsver, ka šajā īpašajā ziņojumā nav izskatīts jautājums par to, vai Austrijas varas iestādes 
rīkojās nepareizi, bet tajā pievērsta uzmanība jautājumam par to, vai Komisija nepildīja 
savus pienākumus, izskatot saņemto sūdzību un veicot attiecīgās darbības, un atbildot uz 
ombuda pieprasījumiem un ieteikumiem;

5. piekrīt ombuda bažām par iespējamo negatīvo ietekmi, ko rada interešu konflikti ietekmes 
uz vidi novērtējumu veikšanas laikā, un piekrīt, ka vajadzētu meklēt līdzekļus šīs 
problēmas novēršanai, vienlaikus izprotot Komisijas bažas par tās kompetenču 
pārsniegšanu gadījumā, ja tā būtu pieprasījusi Austrijas varas iestādēm iecelt citu iestādi 
par atbildīgo par ex post novērtējuma veikšanu;

6. iesaka dalībvalstu kompetentajām iestādēm pievērst uzmanību iespējamiem interešu 
konfliktiem, kas varētu rasties jau pašreizējā situācijā tiesību jomā, un šajā saistībā 
sagatavoties pakāpeniskām izmaiņām ES tiesību aktos;

7. piekrīt ombudam, ka precīza uzskaite ir daļa no labas administrācijas, jo, izmantojot to, 
piemēram, Eiropas ombuds var pārbaudīt, vai tā ieteikumi ir tikuši pienācīgi ņemti vērā;

8. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tās nolūks ir uzlabot savu praksi šajā saistībā, lai 
izvairītos no tādām saziņas problēmām, kādas bija radušās šajā lietā;

9. uzskata, ka saskaņā ar labas pārvaldības praksi ir ieteicams un ir visu iesaistīto pušu 
interesēs uzturēt un atjaunināt rakstiski dokumentētu informāciju par procedūrām, kas 
attiecas uz ombuda veiktajām izmeklēšanām;

10. uzskata, ka Komisija sarunās ar Austrijas varas iestādēm būtu varējusi pielikt lielākas 
pūles attiecībā uz pārskatīšanas pieejamību tiesā, ņemot vērā attiecīgo noteikumu 
(10.a pants) transponēšanu Austrijas tiesību aktos 2005. gadā, kā arī attiecībā uz Austrijas 
atbildīgās ministrijas interešu konfliktu, paturot prātā ES judikatūras pamatprincipu, proti, 
ka ir jāievēro ne tikai likuma burts, bet jāņem vērā arī tiesību akta mērķis un būtība;

Vīnes lidostas lieta, IVN direktīvas pārskatīšana un regula par labu administratīvo praksi

11. uzskata, ka apstākļi, kuru dēļ tika iesniegta sūdzība Eiropas ombudam, rada nopietnus 
jautājumus par Direktīvas 85/337 īstenošanu dalībvalstī, šajā gadījumā Austrijā;

12. atgādina, ka gadu gaitā tā Lūgumrakstu komiteja ir informēta par vairākiem gadījumiem, 
kuros dalībvalstis, iespējams, pieļāva atļaujas sniegšanu projektu īstenošanai bez obligātā 
IVN;

13. uzskata, ka gadījumos, kad dalībvalsts neievēro IVN direktīvas pamatprasības, sabiedrībai 
vajadzētu būt pieejamiem efektīviem juridiskiem instrumentiem, ar kuriem apturēt 
projektu īstenošanas atļauju, tostarp iespējai veikt aizlieguma pasākumus, lai novērstu 
neatgriezenisku kaitējumu, kas radies šādu projektu īstenošanas dēļ;



PR\912517LV.doc 7/10 PE496.315v01-00

LV

14. norāda arī, ka jēdziens „ex post IVN” pašreizējā IVN direktīvā nav minēts un ka par šī 
instrumenta lietošanu vienojās Komisija sarunu ceļā ar mērķi izlabot de facto situāciju, 
kurā jau bija dotas atļaujas un veikti darbi; 

15. norāda, ka Vīnes lidostas lieta uzsver pašreizējās IVN direktīvas nepilnības, piemēram, 
jautājumu, kā rīkoties tādu projektu gadījumā, kuri ir praktiski nenovēršami, jo ir jau 
īstenoti, iespējams, nodarot kaitējumu videi, un atbildīgo iestāžu interešu konflikta 
problēmu, par ko liecina šī lieta;

16. atsaucas uz Lūgumrakstu komitejas 2011. gada ziņojumu, kurā uzsvērta vajadzība 
nodrošināt objektivitāti un taisnīgumu attiecībā uz IVN; atgādina, ka Komisija tika 
aicināta nodrošināt, ka „tiek stiprināta Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva, nosakot 
skaidrus kritērijus attiecībā uz ekspertu pētījumu neatkarību, kopējām ES robežvērtībām, 
šā procesa maksimālo termiņu, tostarp efektīvu sabiedrisko apspriešanu, prasību pamatot 
lēmumus, pieņemamu alternatīvu obligātu novērtējumu un kvalitātes kontroles 
mehānismu”;

17. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par IVN direktīvas pārskatīšanu ar mērķi to 
stiprināt; izsaka apņēmību pilnīgi sadarboties ar Komisiju un Padomi attiecībā uz 
procedūru, lai nodrošinātu šīs svarīgās direktīvas arvien efektīvāku un objektīvāku 
izmantošanu atbilstoši tās mērķim1;

18. norāda, ka pašreizējā direktīvā nav norādītas prasības attiecībā uz to iestāžu objektivitāti 
un neatkarību, kuras atbildīgas par atļauju piešķiršanu, un tādas prasības nav izvirzītas arī 
iestādēm, kuras veic IVN; uzskata, ka IVN direktīvas pārskatīšana ir laba iespēja ieviest 
šādas prasības;

19. uzskata, ka šī lieta norāda arī uz to, ka papildus pasākumiem IVN direktīvas noteikumu 
stiprināšanai ir jāievieš skaidrāka pārkāpuma procedūra, vislabāk, pieņemot vispārīgu 
regulu par ES administrācijas administratīvajām procedūrām;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, 
Eiropas ombudu tīklam, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 COM(2012)0628.
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PASKAIDROJUMS

Kopš 1999. gada Vīnes lidostas infrastruktūra ir tikusi uzlabota un paplašināta, īstenojot 
vairākus būvniecības projektus, kuriem atļauju piešķīra Austrijas Federālā satiksmes, 
inovāciju un tehnoloģiju ministrija (BMVIT). Kad sūdzības iesniedzēji 2006. gadā vispirms 
iesniedza sūdzību Komisijai1, Komisija secināja, ka saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK („IVN 
direktīva”) būtu vajadzējis veikt IVN. 

Komisija arī uzskatīja, ka, tā kā attīstības atļauja jau tikusi dota un projekti jau bija īstenoti vai 
gandrīz pabeigti, IVN direktīvas mērķi nav iespējams sasniegt. Sarunās ar Austrijas varas 
iestādēm Komisija piekrita neturpināt pārkāpuma procedūru ar noteikumu, ka Austrija veiktu 
ex post IVN, to pēc iespējas vairāk pielīdzinot ex ante IVN, un nodrošinātu iespēju veikt pilnu 
novērtējumu par projektu ietekmi uz vidi.

Sūdzības iesniedzēji kritizēja veidu, kādā Komisija risināja lietu, un iesniedza sūdzību Eiropas 
ombudam. Ombuds beidza izmeklēšanu 2009. gada 2. decembrī, izdarot šādus secinājumus: 

- BMVIT, kurai vajadzēja veikt ex post IVN, bija tā pati varas iestāde, kura piešķīra atļaujas 
projektu īstenošanai. Tā kā tā bija arī varas iestāde, kura sākotnēji nenodrošināja Direktīvas 
85/337/EEK noteikumu ievērošanu, BMVIT iesaistīšanās dēļ radās interešu konflikts;

- Komisija bija apgalvojusi, ka ex post IVN tiks veikts saskaņā ar IVN direktīvas 5. un 
10. pantu. Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka jāpiemēro arī 10.a pants. Direktīvas 10.a pantā 
noteikts, ka sabiedrības locekļiem „ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu (..), lai 
apstrīdētu tādu lēmumu, darbību vai bezdarbības būtības vai procesuālo likumību, uz kuru 
attiecas šīs direktīvas noteikumi par sabiedrības līdzdalību”. Komisija nepieprasīja 
Austrijai sniegt īpašus pierādījumus par 10.a panta piemērojamību. Ombuds neredzēja 
pamatojumu tam, kāpēc Komisija nebija pieprasījusi skaidru pierādījumu. 

Ombuds uzskatīja, ka viņš nevarēja secināt, ka Komisija bija nodrošinājusi pienācīgu ex post 
IVN veikšanu un tātad, ka tā pienācīgi īstenojusi pārkāpuma procedūru. Viņš atzīmēja, ka 
Komisija bija norādījusi, ka tā izbeigs pārkāpuma procedūru tikai tad, kad tā būs pārliecināta, 
ka iespējamā ietekme uz vidi ir pienācīgi novērtēta un ka Austrijas varas iestādes ir veikušas 
vajadzīgos papildu pasākumus, pamatojoties uz IVN konstatējumiem. Tāpēc viņš uzskatīja, ka 
nav pamata turpināt izmeklēšanu šajā jautājumā, un 2009. gada decembrī nolēma izbeigt 
izmeklēšanu, norādot, ka viņš nešaubās, ka Komisija ņems vērā viņa konstatējumus. 

Sūdzības iesniedzēji 2010. gada 30. novembrī atkārtoti vērsās pie ombuda, kurš sāka otru 
izmeklēšanu2 i) par to, ka Komisija, iespējams, nav pienācīgi veikusi pārkāpuma procedūru 
pret Austriju, it īpaši nav nodrošinājusi IVN pienācīgu veikšanu, un ii) par prasību Komisijai 
nodrošināt pienācīgu ex post IVN veikšanu, tostarp, izmantojot novērošanas mehānismu, kurā 
sūdzības iesniedzējiem būtu tiesības iesaistīties, vai, ja tas nav iespējams, iesniegt prasību par 
lietu Tiesā. 

Ombuda novērtējums, uz kura pamata izstrādāts ieteikuma projekts

                                               
1 Sūdzība Nr. 1532/2008/(WP)GG.
2 Sūdzība Nr. 2591/2010/GG.
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Ombuda lēmuma 2009. gada decembrī izbeigt izmeklēšanu par pirmo sūdzību pamatā bija 
Komisijas apņemšanās slēgt pārkāpuma procedūru tikai tad, kad tā būtu pārliecināta, ka 
lidostas paplašināšanas darbu ietekme uz vidi ir tikusi atbilstoši novērtēta un ka Austrija 
attiecīgi rīkojusies, lai īstenotu pieprasītos pasākumus. Tajā laikā ex post IVN vēl tika veikts. 
Tāpēc ombuds uzskatīja, ka Komisijai būtu bijis viegli iejaukties Austrijas varas iestāžu 
darbā, lai izskatītu jautājumus, kas tika ierosināti viņa galīgajā lēmumā. Tomēr lietas 
izmeklēšanā tika konstatēts, ka Komisija nav tā rīkojusies, bet ir gaidījusi galīgo ziņojumu no 
Austrijas varas iestādēm.

Ombuds bija norādījis, ka viņš uzskata par pamatotu sūdzības iesniedzēju argumentu par to, 
ka BMVIT darbības dēļ radies nepārprotams interešu konflikts. Viņš bija uzsvēris 10.a panta 
svarīgumu un to, ka viņš nepavisam nav pārliecināts par pilsoņu iespējām izmantot 
pārskatīšanas procedūru attiecībā uz ex post IVN saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem.

Ombuds uzskatīja, ka Komisijai pamatoti būtu vajadzējis novērtēt jautājumus, kurus viņš bija 
ierosinājis savā lēmumā par pirmo sūdzību, un vaicāja, kāpēc Komisija to nebija darījusi. 
Viņš piebilda, ka viņa šaubas par pārskatīšanas pieejamību saskaņā ar 10.a pantu 
pastiprinājusi Austrijas ministra un Austrijas Revīzijas palātas atbilde. 

Šajā saistībā ombuds uzskatīja par pamatotu sūdzības iesniedzēju apgalvojumu, ka Komisija 
nav veikusi pārkāpuma procedūru pret Austriju. Tāpēc ombuds Komisijai iesniedza šādu 
ieteikuma projektu: 

„Komisijai vajadzētu labot savu pieeju sūdzības iesniedzēju sūdzībai par pārkāpumu attiecībā 
uz Vīnes lidostu, novērst trūkumus, kurus ombuds uzsvēris 2009. gada 2. decembra lēmumā 
par sūdzību Nr. 1532/2008, un pabeigt novērtējumu, cik ātri vien iespējams.”

Ombuda novērtējums pēc ieteikuma projekta

Novērtējot pušu argumentus, kurus ombuds saņēma atbildē uz ieteikuma projektu, ombuds 
atgādina, ka viņš jau bija norādījis: ņemot vērā apstākļus, Komisijas lēmums pieprasīt 
Austrijai veikt ex post IVN bija gan piemērots, gan saprātīgs. Tāpēc jāizskata jautājums par 
to, vai Komisija nodrošināja ex post IVN pienācīgu veikšanu.

Šajā saistībā ombuds pauž šaubas par diviem galvenajiem jautājumiem:

1) IVN direktīvas 10.a panta piemērojamība; 
2) varas iestādes, kura veica ex post IVN, interešu konflikts.

Komisija apgalvo, ka 10.a pants nebūtu bijis piemērojams, ja darbu ietekme uz vidi būtu 
novērtēta ar ex ante IVN, jo pants tika ieviests ar Direktīvu 2003/35/EK, kas bija jāīsteno līdz 
2005. gada 25. jūnijam. Ombuds šo argumentu uzskata par ticamu, bet nav pārliecināts par to, 
vai pantu nevajadzēja piemērot arī ex post IVN, jo ex post IVN mērķis bija to pēc iespējas 
pielīdzināt ex ante IVN. Turklāt pants attiecas uz pilsoņiem pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem. 

Ombuds neredz nevienu nepārvaramu iemeslu, kas kavētu panta piemērošanu ex post IVN. 



PE496.315v01-00 10/10 PR\912517LV.doc

LV

Austrijas varas iestādes neveica IVN, un, ņemot vērā to, ka tiesību akti laika gaitā ir 
pilnveidoti, būtu taisnīgi, ja šīs izmaiņas tiktu ņemtas vērā iesaistīto pilsoņu interesēs.

Ombuds norāda uz Komisijas apgalvojumu, ka tā „saglabā pārliecību”, ka 10.a pants nebija 
piemērojams. Ombuds, izmeklējot pirmo sūdzību, Komisijai īpaši pieprasīja sniegt tās 
viedokli par šo jautājumu, un Komisija savā atbildē apgalvoja, ka tā uzskata: „jautājumi, uz 
kuriem attiecas ex post IVN, var tikt pakļauti juridiskai pārbaudei, kā tas norādīts Direktīvas 
10.a pantā”. Ombuds lūgumā Komisijai sniegt papildu paskaidrojumus par šo jautājumu 
piebilda, ka „vajadzētu būt iespējai interpretēt, ka 10.a pants pat ex post IVN gadījumā sniedz 
piekļuvi tiesu sistēmai attiecībā uz administratīvo lēmumu par iespējamām papildu darbībām, 
kuras būtu jāveic, pamatojoties uz ex post IVN konstatējumiem.”

Ombuds uzskata, ka, salīdzinot Komisijas iesniegtos dokumentus, var secināt, ka Komisija vai 
nu neuzskatīja par vajadzīgu rūpīgi izskatīt 10.a panta piemērojamību ex post IVN, vai arī 
izteica paziņojumus, kuri varēja vedināt sūdzības iesniedzējus un ombudu uz domām, ka 
pants ir piemērojams, lai gan Komisija uzskatīja, ka tā nav. Ombuds uzskata, ka jebkurš no 
šiem iespējamajiem skaidrojumiem uzsvērtu rīcības nopietnu neatbilstību labas 
administrācijas principiem. 

Komisija ieteica: to, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti 10.a pantā, nebija 
pieejami ex post IVN laikā, varētu kompensēt ar pašreizējo trešā skrejceļa IVN. 

Attiecībā uz interešu konfliktu ombuds atkārtoti uzsver, ka varas iestāde, kura piešķīrusi 
atļaujas darbu veikšanai bez IVN veikšanas, nonāk interešu konflikta situācijā, kad tai 
pieprasa veikt ex post IVN.

Komisija apgalvoja, ka ministrija darbojās, pamatojoties uz likumības un tiesiskuma principu. 
Ombuds uzskata, ka Komisijas arguments nav pārliecinošs, un secina, ka Komisija 
nepārprotami nav pienācīgi izskatījusi sūdzības iesniedzēju argumentu par ministrijas 
nepārprotamo interešu konfliktu.

Ombuds Komisijai sniedza šādu ieteikumu:

„Komisijai vajadzētu atkārtoti izvērtēt tās pieeju sūdzības iesniedzēju sūdzībai par 
pārkāpumiem attiecībā uz Vīnes lidostu un novērst trūkumus, kurus uzsvēris ombuds. Tas 
nozīmē, ka Komisijai, veicot turpmākas darbības attiecībā uz pārkāpuma procedūru, vajadzētu 
ņemt vērā valsts iestāžu pienākumu i) nodrošināt sūdzības iesniedzēju piekļuvi pārskatīšanas 
procedūrai un ii) rīkoties, lai novērstu nepārprotamo interešu konfliktu, kas radies Direktīvas 
85/337/EEK piemērošanas laikā.”


