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EIROPAS VIDES TIESĪBU NORMU ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2006. GADA 3. MAIJĀ 

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

1. Sūdzību nereģistrēšana (Satu Hassi)

Pēdējā pārskatā par Kopienas vides tiesību normu īstenošanu 2004. gadā1 Komisija cita 
starpā uzsver, ka sūdzību skaita samazināšanās liecina par uzlabojumiem ES vides tiesību 
normu īstenošanā.   Tomēr pastāv nopietnas bažas par to, ka sūdzību skaits samazinās, 
vismaz daļēji, tādēļ, ka  Komisija ir mainījusi sūdzību reģistrēšanas kārtību, kas ir pretrunā 
tās deklarētajai politikai. 

Eiropas Komisijas paziņojumā par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju par Kopienas tiesību 
pārkāpumiem cita starpā ir noteikti administratīvi pasākumi, kurus Komisija uzņemas 
izpildīt, kad izskata sūdzības2. Saskaņā ar to Komisija reģistrē jebkuru saraksti, kas būtu 
izskatāma, un ir noteikti skaidri kritēriji sarakstei, kas nebūtu jāizskata. 

Juridiskās komitejas atklātajā izskatīšanā 2006. gada 23. februārī Komisijas jaunā 
ģenerālsekretāre un bijusī Vides ĢD ģenerāldirektore Catherine Day apliecināja, ka ne 
visas vēstules ar sūdzībām, kuras Komisija saņem, tiek reģistrētas, kā oficiālas sūdzības.  
Viņa teica, ka: „Dažas sūdzības...norāda uz sarežģījumiem, uz kuriem tieši un ātri varētu 
atbildēt, vai kurus varētu atrisināt iestādes, kas par šo jautājumu ir tieši atbildīgas”. 
Turpinot, viņa teica, ka: „Ir jāturpina reģistrēt un kontrolēt tās sūdzības, kas norāda uz 
patiesiem, jauniem Kopienas tiesību pārkāpumiem”. Šķiet, ka Komisija piemēro jaunus, 
daudz ierobežojošākus kritērijus, kas ir pretrunā ar tās deklarēto politiku. 

Cik sūdzību Komisija nav reģistrējusi kopš 2002. gada un kādi bija specifiskie kritēriji, lai 
to nedarītu? Cik sūdzību nav reģistrētas, pamatojoties uz kritērijiem, kas nav noteikti tās 
administratīvajos noteikumos? Kādā veidā Komisija var garantēt Parlamentam, ka tā 
stingri ievēro 2002. gada paziņojumā noteiktās attiecības ar sūdzību iesniedzējiem?

HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI

2. Sankciju procesi saskaņā ar tiesību aktiem par atkritumu apsaimniekošanu (Jillian 
Evans)

Pēdējā pārskatā par Kopienas vides tiesību normu īstenošanu un izpildi 2004. gadā3

Komisija uzskaita tiesas spriedumus saistībā ar vides tiesību normām. 

  
1 SEC (2005) 1055
2 KOM(2002) 141 galīgā redakcija

3 SEC (2005) 1055
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Eiropas Kopienu tiesa 2004. gadā notiesāja Apvienoto Karalisti par valsts tiesību aktu 
neatbilstību Atkritumu pamatdirektīvas noteikumiem1, kā arī dažas citas dalībvalstis, par 
to, ka tās neievēro Atkritumu pamatdirektīvas prasības kopš 1975. gada (Itālija, Spānija 
un Grieķija)2 . 2005. gada aprīlī notiesāja Īriju par sistemātisku Atkritumu 
pamatdirektīvas noteikumu neievērošanu3.  2005. gada oktobrī — Grieķiju par 1125 
nekontrolētu izgāztuvju neatbilstību Atkritumu pamatdirektīvas prasībām4.

Citiem vārdiem sakot, atkritumi šajās valstīs tiek izgāzti tā, ka tas apdraud cilvēku 
veselību un vidi, bieži vien jau gadu desmitiem un dažreiz simtiem atsevišķās vietās, 
kopš 1975. gada pārkāpjot galvenās tiesību normas. 

Grieķija slēdza vienu konkrētu stihisku izgāztuvi tikai pēc tam, kad tiesa piesprieda tai 
maksāt soda naudu5. Tomēr Grieķijā ir vairāk ne kā 1000 līdzīgu gadījumu, kā atzīst 
Grieķijas valdība.  Bet Grieķija negatavojas apturēt nelegālu atkritumu izgāšanu šajās 
vietās ātrāk kā 2008. gadā6. 

Kad Komisija uzsāks 228. pantā noteiktos procesus pret Grieķiju sakarā ar nepārtrauktu 
Atkritumu pamatdirektīvas pārkāpšanu? Vai Komisija uzsāks 228. pantā noteiktos 
procesus pret attiecīgajām dalībvalstīm par visiem iepriekšminētajiem gadījumiem, un, ja 
tā, vai būtu iespējams konkrēti pateikt, kad tas notiks katrā konkrētā gadījumā?  Ja nē, tad 
kuros gadījumos tā neveiks pasākumus un kādu iemeslu dēļ?

3. Bīstamie atkritumi — zobārstniecības amalgamas atkritumu (dzīvsudraba) 
apsaimniekošana (Marios Matsakis)

Zobārstniecības amalgama ir atzīta par nozīmīgu dzīvsudraba izdalīšanās avotu, tostarp 
zobārstniecības gaitā un no krematorijiem.  Dzīvsudrabu saturošā zobārstniecības 
amalgama tiek uzskatīta par bīstamiem atkritumiem un tās apsaimniekošanu nosaka 
Kopienas tiesību akti atkritumu jomā7. 

Kādus pasākumus Komisija ir veikusi saistībā ar ES Stratēģijas 4. rīcību attiecībā uz 
dzīvsudrabu, pārskatot to, kā dalībvalstis īsteno Kopienas prasības par zobārstniecības 
amalgamas atkritumu apsaimniekošanu? Vai Komisija darīs kaut ko turpmāk, lai 
nodrošinātu šo prasību pareizu piemērošanu? 

  
1 Lieta C-60/03
2 Itālija: Lietas C-375/02, C-383/02, C-516/03 un C-447/03; Spānija: Lietas C-398/02 un C-446/01; 

Grieķija: Lieta C-420/02
3 Lieta C-494/01
4 Lieta C-502/03
5 Lieta C-387/97
6 Lieta C-502/03, 8. punkts

7 Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums (2000/532/EK) ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, kas ievērojot Direktīvas 
75/442 1. panta a) punktu izveido atkritumu sarakstu, un Padomes Lēmums 94/904, ar kuru izveido bīstamo 
atkritumu sarakstu, ievērojot Padomes direktīvas 91/898 Par bīstamajiem atkritumiem 1. panta 4. punktu, 
OV L 226/3, 6.9.2000 (ar grozījumiem)
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4. EEIA direktīva (Chris Davies)

Kādas izpildes darbības komisija veic pret Apvienoto Karalisti par to, ka tā neīsteno 
EEIA direktīvu, kādus paskaidrojumus Apvienotā Karaliste ir sniegusi par šīs 
neīstenošanas iemesliem, un kuras vēl dalībvalstis ir līdzīgā stāvoklī?  

5. Putnu direktīva — īpaši aizsargājamo teritoriju noteikšana saskaņā ar Putnu 
direktīvu (Marie Anne Isler Beguin)

Kāds ir Komisijas novērtējums tam, kā divus gadus pēc pievienošanās desmit jaunās 
dalībvalstis nosaka Īpaši aizsargājamās teritorijas?  Kāds ir kopskats, salīdzinot Īpaši 
aizsargājamo teritoriju noteikšanu jaunajās dalībvalstīs un ES15, kurās valstīs progress ir 
vissliktākais, kurās vislabākais, un ko Komisija dara, lai panāktu Īpaši aizsargājamo 
teritoriju noteikšanu visā ES divdesmit setiņus gadus pēc Putnu direktīvas pieņemšanas?   

6. Padomes 1992. gada 21. maija  Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (Horst Schnellhardt)

Jau kādu laiku nevalstiskās organizācijas ir ziņojušas ES Komisijai par teritorijām, 
nekonsultējoties ar pavalstīm. Reģionālajām likumdevējām iestādēm ir jāpaskaidro kāpēc 
attiecīgā teritorija nebūtu iekļaujama Dzīvotņu direktīvas sarakstā. Tas rada birokrātiskus 
sarežģījumus un pavalstīs ir grūtāk laicīgi izstrādāt attiecīgos sarakstus.

1. Kādā mērā Komisija savā darbā ņem vērā šos neoficiālos sarakstus? 
2. Vai nevalstisko organizāciju paziņojumi ir svarīgāki par valdību ieskatiem?

Jau pašreiz pastāv būtiskas atšķirības kā Direktīvu īsteno dažādās Vācijas pavalstīs.  

3. Kādā mērā Eiropas Komisija pārrauga panākumus, īstenojot Direktīvu visās 25 
dalībvalstīs, un kādus pasākumus tā plāno veikt, lai izlīdzinātu plaši atzītās atšķirības? 

Veicot mūsu projektus teritorijās, kas noteiktas par aizsargājamām, ir jāsakaras ar būtiskām 
problēmām. Ja, saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas atzinumu, ir uzdevums veikt ietekmes 
novērtējumu, lai noteiktu ekonomiskās un sociālās intereses, šķēršļi šādu projektu 
īstenošanai ir pārāk lieli. 
Kādas sekas ir pēdējam Eiropas Kopienu Tiesas spriedumam (2006. gada 10. janvāra 
spriedums, Lieta C-98/03) par ietekmes novērtējumu, un kādā mērā vispār ir iespējams 
ņemt vērā jebkādus citus apsvērumus, izņemot dabas saglabāšanu?

7. Gaisa kvalitātes direktīva (Gyula Hegyi)
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Padomes Direktīva par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību1 izskata 
jautājumus par gaisu piesārņojošām vielām un robežvērtībām gaisā, tostarp, arī attiecībā 
uz daļiņām (PM 10), kuras uzskata par bīstamām cilvēku veselībai. Tās pirmā atvasinātā 
direktīva2 nosaka PM 10 robežvērtības, kas pakāpeniski jāsasniedz, un uzdod 
dalībvalstīm pienākumu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
robežvērtībām. Tomēr pēdējie ziņojumi liecina, ka PM 10 koncentrācija turpina pārsniegt 
pieļaujamās robežvērtības dažādās dalībvalstīs. 

Vai Komisija plāno veikt pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt prasības attiecībā 
uz PM 10, piemēram, ierosināt aizstāt Direktīvu ar regulu, attiecinot Komisijas 
paziņojumu par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju3 uz vides jautājumiem tā 
vietā, lai uzsāktu procedūru saskaņā ar EK Līguma 226. pantu? 

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA — ĪPAŠIE GADĪJUMI

8. Gaisa kvalitātes direktīvas īstenošana Grieķijā (Dimitris Papadimoulis)

Saskaņā ar pēdējo informāciju (2003), kuru sniedza Grieķija, atbilstoši pienākumam 
sniegt ziņojumu, ko paredz tiesību akti par gaisa kvalitāti, slāpekļa dioksīda un daļiņu 
(PM 10) līmenis gaisā pārsniedza robežvērtības un vēl arī Padomes Direktīvā 
1999/30/EK noteikto pielaides robežu.    

2004. gada aprīlī Komisija uzsāka pret Grieķiju procedūru pārkāpuma gadījumā par 
Direktīvu 96/62/EK un 99/30/EK nepildīšanu. 
Vai Komisija var informēt par pašreizējo posmu procedūrā pārkāpuma gadījumā? Ko 
Grieķija ir darījusi, lai pildītu attiecīgo direktīvu prasības?  Kāds ir NO2 un PM10 
līmenis Atikā, Salonikos un Patrā? 
Vai Grieķija ir ziņojusi Komisijai par jebkādiem plāniem vai programmām, lai sasniegtu 
Kopienas gaisa kvalitātes tiesību aktu noteiktās robežvērtības? 

9. Peldvietu ūdens direktīva — Komisija samazina Spānijai soda naudu (Caroline 
Lucas)

Eiropas Kopienu Tiesa 1998. gadā atzina Spāniju par vainīgu Peldvietu ūdens direktīvas 
noteikto ūdens kvalitātes standartu pārkāpumos iekšzemes pludmalēs (procedūra pārkāpuma 
gadījumā uzsākta 1998. gadā)4.  Kad Spānija neko nedarīja, lai panāktu šo ūdeņu kvalitātes 
atbilstību ES standartiem, Komisija iesniedza prasību tiesā un panāca otru spriedumu 
2003. gada novembrī, kas Spānijai piesprieda naudas sodu par pirmā sprieduma nepildīšanu5.  

  
1 Padomes 1996. gada septembra Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un 

pārvaldību (OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.)
2 Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīva 1999/30/EK par sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa 

oksīdu, daļiņu un svina robežvērtībām apkārtējā gaisā, OV L 163, 29.6.1999, 41. lpp
3 Paziņojums „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija”, 

KOM (2005) 535 galīgais
4 Lieta C-92/96
5 Lieta C-278/01
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Tiesa nosprieda, ka soda nauda jāatskaita katru gadu, par katru 1 % no Spānijas peldvietām, 
kas neatbilst direktīvas prasībām. Soda nauda jāmaksā, sākot no 2004. gada peldēšanas 
sezonas, kamēr Spānija izpilda sprieduma prasības. 

2005. gada decembrī Eiropas Komisija nolēma nepiedzīt naudas sodu no Spānijas.  Tomēr 
Spānija 2004. gadā nepanāca pilnu atbilstību direktīvas prasībām. Tā paziņoja par 94,7 % 
atbilstību, bet panāca to, vienīgi izņemot no direktīvai atbilstošo peldvietu saraksta 132 no 
302 tās problemātiskajiem iekšzemes ūdeņiem, tā vietā, lai veiktu nepieciešamos pasākumus 
to attīrīšanai. Šāda prakse pilnīgi neatbilst Peldvietu ūdens direktīvas prasībām. Tas ir arī 
pretrunā EK Līguma 10. pantam, kas dalībvalstīm uzliek par pienākumu veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savu saistību izpildi, un atturēties no jebkādiem 
pasākumiem, kas varētu apdraudēt Līguma mērķu īstenošanu. 

Komisija attaisnoja savu lēmumu, paziņojot, ka: „Noteiktos apstākļos var uzskatīt, ka 
dalībvalsts ir izpildījusi Peldvietu ūdens direktīvas prasības, ja 95 % no tās noteiktajām 
peldvietām atbilst direktīvas kvalitātes standartiem".  
Kāpēc Komisija tik dāsni atalgo Spāniju par nelikumīgo daudzu peldvietu izņemšanu no 
sarakstiem? Kāds ir šī lēmuma juridiskais pamats, jo īpaši attiecībā uz EK Līguma 
10. pantu? Vai Komisija neuzskata, ka tās tolerance pret Spānijas nelikumīgo rīcību ir 
ņirgāšanās par 228. pantā noteikto kārtību? Kad Komisija uzsāks tiesisku darbību pret 
Spāniju par daudzo iekšzemes ūdeņu izņemšanu no sarakstiem? 

10. Dabisko dzīvotņu aizsardzības direktīvas īstenošana Skotijā (John Bowis)

Kādu informāciju Komisija ir saņēmusi par dzīvotņu aizsardzības direktīvas pārkāpumiem 
Skotijā un kas ir paveikts sadarbībā ar Skotijas pārstāvjiem un ministriem, lai sodītu 
vainīgos?

Pirmām kārtām, vai Komisijai ir priekšstats par kaitējumu, kas esot nodarīts Lorn līcim 
ĪADT (UK 0030041) un tā klinšainajiem rifiem, ar tērauda bagariem smeļot ķemmes 
gliemenes; arī par kaitējumu cūkdelfīnu populācijai, tāpēc ka varas iestādes nepapūlējās 
piešķirt viņiem neko vairāk kā D kategorijas statusu?

Vai tā arī zina par kaitējumu, kas kā runā nodarīts Crenan ezeram (UK 0030190) un tā 
rifiem, kurus apdzīvo reta, Eiropā unikāla jūras tārpu suga, un ka šo sugu arī apdraud 
bagaru izmantošana  ķemmes gliemeņu iegūšanai?

Vai tā arī zina par roņu šaušanu Lismore salā ĪADT (UK 0030182) gan 2000. gada roņu 
aizsardzības rīkojuma darbības laikā, gan pēc tā darbības beigām?

Vai tā ir informēta par iespēju, ka Treshnish salās, kur atrodas īpaši nozīmīgas rifu 
dzīvotnes un pelēko roņu un cūkdelfīnu populācijas, varētu ierīkot zivju audzētavas?

11. Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 91/271/EK (Bart Staes)

2004. gada vasarā, tika konstatēts, ka Beļģija nepilda Direktīvas 91/271/EK prasības par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Kopš tā laika Flāmu valdība ir paziņojusi, ka risina 
nepilnības šajā politikas jomā.  Tomēr saskaņā ar Flāmu vides aģentūras (VMM) gada 
ziņojumiem par ūdens kvalitāti, Flandrijā nenotiek nekādi uzlabojumi šajā jomā, par spīti 
nozīmīgiem ieguldījumiem, lai novērstu tiešas noplūdes virszemes ūdeņos. Galvenā 
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problēma ir tā, ka lietusgāžu laikā pārāk daudz neattīrītu ūdeņu pārplūst pāri malām un 
nonāk virszemes ūdeņos. VMM ziņojumi norāda arī uz to, ka pēdējo gadu laikā attīrītās 
piesārņojuma slodzes apjoms nav palielinājies. Kāds ir Komisijas novērtējums Flandrijas 
(un Beļģijas) panākumiem, pildot komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas prasības, un 
vai ir izbūvēta attiecīga infrastruktūra, lai panāktu atbilstību direktīvas prasībām, kaut arī 
šobrīd ir skaidrs, ka šī infrastruktūra nedarbojas? 

12. Nitrātu direktīvas un Sabiedrības līdzdalības direktīvas īstenošana (Bart Staes)

Nitrātu direktīvas 91/676/EK 5. pantā ir prasība dalībvalstīm izstrādāt rīcības plānus 
teritorijām, kuras tās ir klasificējušas kā jutīgas. Saskaņā ar Sabiedrības līdzdalības 
direktīvas 2. pantu, 3. pantu un Ic Pielikumu, dalībvalstīm jānodrošina sabiedrībai 
savlaicīgas un efektīvas līdzdalības iespējas šo plānu vai programmu sagatavošanā, 
grozīšanā un pārskatīšanā, tostarp arī to, kas attiecas uz Nitrātu direktīvu.   Tomēr, kad tika 
sagatavoti tie rīcības plāni, kurus pašlaik izskata Eiropas Komisija, nenotika nekāda 
sabiedriskā apspriešana, un līdz ar to nebija nekādas iespējas par šiem plāniem izteikties. 
Vai Komisija uzskata, ka Sabiedrības līdzdalības direktīva šajā ziņā Flandrijā tiek pienācīgi 
īstenota?  

13. Kalnrūpniecības atkritumu direktīva (Gyula Hegyi)

Tournigan Gold Corporation (dibināta Kanādā) plāno atvērt zelta un sudraba raktuves  
Körmöcbánya (Kremņicā, Slovakijā). Pašlaik tiek apsvērta atļaujas piešķiršanas kārtība 
šādām darbībām un drīz tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Vai ir iespējams 
nodrošināt, lai šīs plānotās raktuves atbilstu jaunās Kalnrūpniecības atkritumu direktīvas 
prasībām, kuru drīzumā publicēs oficiālajā vēstnesī?

14. Mežsaimniecības tiesību aktu īstenošana Rumānijā (Péter Olajos)

Turpina pienākt ziņojumi par liela mēroga nelegālu mežu izciršanu Rumānijā, un tiek 
uzskatīts, ka korupcijas dēļ netiek veikti efektīvi pasākumi, lai to izbeigtu.  Papildus 
tiešajai ietekmei uz mežiem un dzīvotnēm Rumānijā, kaimiņu dalībvalstis, piemēram, 
Ungārija, kas atrodas lejup pa straumi no izcirstajām teritorijām, pašreiz tiek pastiprināti 
appludināta, tāpēc ka Tiszā un citās upēs nonāk pārāk daudz ūdens, kuru citādi būtu 
uzsūcis mežs. 

Tā kā Rumānija, kā pievienošanās valsts, jau ir veikusi pasākumus ES vides tiesību aktu 
īstenošanai (būtiskus ar mežiem saistīto tiesību normu jomā), kādus pasākumus Komisija 
iesaka veikt šobrīd, lai nodrošinātu postošo nelegālo darbību izbeigšanu pirms izciršanas 
sekas kļūst neatgriezeniskas? 


