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Mērķis 

 

Mērķis faktu noskaidrošanas braucienam uz Spāniju bija tikties ar lūgumrakstu Nr. 0938/2012 

un Nr. 834/2012 iesniedzējiem uz vietas un veidot dialogu ar valsts iestādēm, lai gūtu labāku 

ieskatu dažādos aspektos par iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz ES tiesību aktiem, jo 

īpaši Ūdens pamatdirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra 

Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā) 

Ebro upes un Taho upes baseinā.  

 

Ebro deltas apmeklējums 8. februārī 

 

Delegācija 8. februārī ieradās pie „Mirador Mijorn” Taragonā, lai satiktu lūgumraksta 

iesniedzējus no „Plataforma en Defensa del Ebre” (lūgumraksts Nr. 0938–12) un apmeklētu 

Ebro deltu.  

 

Carles Martin un Albert Rovira (IRTA zinātnieki) un Toni Munne (Agencia Catalana del 

Aigua) no Mirador sniedza īsu ievadinformāciju par situāciju deltā un par to, kā regresija 

ietekmē dabiskās sugas, piemēram, putnus un gliemjus, kā arī sāls ieguvi, bet pēc tam 

delegācija devās uz L’Encanyisada, kur notika apaļā galda sarunas ar lūgumrakstu 

iesniedzējiem. 

 

Mirador eksperti paskaidroja, ka apgabalam, uz ko lielā mērā attiecas Natura 2000 

aizsardzība, Eiropas Komisija piešķīra LIFE+ projektu deltas lagūnas dzīvotņu atjaunošanai 

un divu Ebro deltas piekrastes lagūnu (L’Alfacada un La Tancada) pārvaldībai, kas notika 

laikā no 2010. gada līdz 2014. gada beigām un kam no ES fondiem piešķīra EUR 1,5 miljonu 

atbalstu, lai saglabātu ekosistēmas, kurās plašā bioloģiskā daudzveidība pašlaik ir apdraudēta, 

jo īpaši Ebro upes baseina apsaimniekošanas plāna otrā cikla īstenošanas gadījumā. 

 

Laika trūkuma dēļ netika apmeklēts izmēģinājuma projekts par ietekmes mazināšanas un 

pielāgošanās pasākumiem cīņai pret klimata pārmaiņām Ebro deltā.  

 

Matilde Font (lūgumraksta iesniedzēja no Plataforma en Defensa de l’Ebre PDE) 

paskaidroja, ka lūgumraksts Nr. 0938/2012 tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2012. gada 

jūlijā, jo tobrīd Spānijas valdība publicēja pirmā Ebro upes baseina apsaimniekošanas plāna 

(UBAP) projektu 2010.–2015. gadam. Šis plāns bija jāapstiprina 2009. gadā, un tas ir aizstāts 

ar 2015.–2021.gada plānošanas otro ciklu. Lūgumraksts tika apspriests trijās sanāksmēs 

Eiropas Parlamentā, un tas vēl joprojām nav slēgts.   

 

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka lūgumrakstā ietvertie apgalvojumi joprojām ir spēkā arī 

attiecībā uz otrā cikla “jauno” plānu. Valdība 2016. gada janvārī iepazīstināja ar jauno Ebro 

upes baseina apsaimniekošanas plānu (UBAP), kurā nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar 

iepriekšējo plānu, jo īpaši tajās daļās, kas attiecas uz plāna ietekmi uz Ebro deltu.   

Lūgumraksta iesniedzēja norādīja, ka ziņojumā par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu un upju 

baseinu apsaimniekošanas plāniem, ko 2015. gada martā publicēja Eiropas Komisija (EK), 

attiecībā uz Spānijas valsts hidroloģiskās pārvaldības plāniem, tostarp Ebro UBAP, tika 

sniegts ļoti būtisks skaits ieteikumu, kurus Spānijas valdība šajā otrajā ciklā neņēma vērā. 

Tādējādi jaunais plāns nenodrošina ne EK izvirzīto mērķu sasniegšanu, ne ūdenstilpju labu 

ekoloģisko stāvokli, ko prasa Ūdens pamatdirektīva (ŪPD). 
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David Howell no SEO Bird Life norādīja, ka Ebro deltas dabas vide ir stratēģiski nozīmīga 

putnu migrācijas plūsmām starp Āfriku un Eiropu.  Lielākā daļa deltas platības ir Dzīvotņu 

direktīvas un Putnu direktīvas aizsargāts dabas parks, Rāmsaras aizsargājamā teritorija un 

UNESCO biosfēras rezervāts. Jaunajā Ebro UBAP 2015.–2021. gadam nav garantēta dabisko 

sugu saglabāšana Ebro deltā. Viņš uzskata, ka šis otrais cikls (2015.–2021. gads) nav 

uzlabojis situāciju.  

 

Susanna Abella no PDE uzskata, nesen apstiprinātais UBAP tika izstrādāts atbilstīgi ūdens 

izmantošanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, kas neatbilst ŪPD vides standartiem. Aptuveni 

85 % no plāna īstenošanai piešķirtā budžeta ir pasākumiem un projektiem, kas attiecas uz 

ūdens pieprasījuma apmierināšanu, pārsvarā lieliem ar ūdeni saistītiem darbiem un dambju un 

apūdeņošanas kanālu būvdarbiem. Vairums no šiem pasākumiem izraisītu ūdenstilpju 

stāvokļa pasliktināšanos. Ebro UBAP paredzēts ievērojami palielināt ūdens patēriņu un līdz ar 

to samazināt par upes plūsmu. Pašlaik apūdeņotās platības šajā baseinā (965 000 hektāri) 

palielināsies, sasniedzot 1 410 000 ha (pieaugums par 46 %). Faktiski, UBAP ir iekļauti 56 

jauni regulējami darbi (dambji un līdzīgi projekti), kas dod iespēju uzglabāt vairāk nekā 2000 

hm3/gadā papildus pašreizējai kopējai jaudai 7580 hm3. 

 

Carles Ibañez no IRTA norādīja, ka Ebro vidējā dabiskā plūsma saskaņā ar aplēsēm ir 

apmēram 13 900 hm3/gadā. Tiek lēsts, ka ūdens izmantošanas pieprasījums saistībā ar 

iespējamo 1 410 000 hektāru apūdeņotas lauksaimniecības zemes iekopšanu šajā baseinā būs 

līdz 10 700 hm3/gadā (aptuveni 77 % no Ebro vidējās dabiskās plūsmas). Šo jauno 

apūdeņošanas projektu attīstīšana palielinātu ūdens resursu noslodzi, ietekmējot aizsargātos 

mitrājus un jo īpaši Ebro deltas, upes grīvas un Ebro jūras ekosistēmas. 

 

C. Ibañez norādīja, ka jaunajā Ebro UBAP par videi vajadzīgo plūsmu nosaka 3 010 hm3/gadā 

(kas ir 21 % no aplēstās dabiskās plūsmas), kas nepieciešams Ebro deltas aizsargāšanai. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzēji un eksperti to uzskata par pilnīgi nepietiekamu. Šis iestāžu 

sniegtais skaitlis ekoloģiskās plūsmas režīmam upes beigu posmā atbilst plūsmai, kas atliek 

pēc tam, kad apmierināti visi pašreizējie un turpmākie pieprasījumi pēc Ebro ūdens. Jaunais 

UBAP nesniedz nekādus pierādījumus, ka tā ierosinātais ekoloģiskās plūsmas režīms 

nepasliktinātu Ebro deltas ūdens ekosistēmas. Nosakot tādu plūsmas režīmu, kas garantētu šī 

stratēģiskā Vidusjūras dabas apgabala saglabāšanu, ir jāievēro piesardzības princips. Pēdējais 

upes posms Ebro lejtecē ir estuārs, kam ir nepieciešams atbilstīgs ekoloģiskās plūsmas režīms. 

Tas nav ņemts vērā jaunajā UBAP veiktajos aprēķinos. Piemēram, plūsmas režīmam šajā upes 

posmā būtu jāņem vērā riski, kas saistīti ar sāls iekļūšanas tendencēm gruntsūdeņos. 

Ilgtermiņa sāls iekļūšana izmainīs dzīvotņu piemērotību vietējām sugām, kurām ir zema 

noturība pret sāļumu, un palielinās aļģu ziedēšanas biežumu un intensitāti. Tiktu izraisītas ļoti 

negatīvas sekas Ebro lejteces ūdenstilpēm. Turklāt Eiropas Ebro upes plūsmas dinamika 

ievērojami ietekmē jūras ekosistēmas piekrastes tuvumā. Tāpēc vides plūsmas režīmā būtu 

jāņem vērā kontinentālo ūdeņu devums šo jūras ekosistēmu ražīgumam. Turklāt pašreizējais 

plūsmas režīms neparedz atbilstošu plūdu plūsmas režīmu, kas ir būtiski, lai varētu izmantot 

nogulsnes, ko pašlaik aiztur dambji augštecē. 

 

C. Ibañez paskaidroja, ka ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšana ir Ūdens 

pamatdirektīvas būtisks elements, kas ļauj iestādēm veikt specifisku diagnostiku un izvirzīt 

konkrētus mērķus laba vides stāvokļa sasniegšanai. Lūgumrakstu iesniedzēji norādīja, ka Ebro 

UBAP ir trūkumi attiecībā uz novērtējumu par ūdenstilpju stāvokli. Dažādās upes baseina 
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daļās nav noteikti atsauces nosacījumi un plānā nav paredzētas nekādas piemērotas metodes, 

kā novērtēt Ebro deltas ekoloģisko stāvokli, lai izpildītu kvalitātes standartus, kā to pieprasa 

ES. Ja nav skaidri definēts ūdenstilpju pašreizējais ekoloģiskais stāvoklis, nebūs iespējams 

novērtēt plānoto pasākumu ietekmi. Ebro upes iestāžu un Spānijas kompetento ministriju 

izplatītā informācija saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli sniedz maldinošu priekšstatu 

par Ebro baseina pašreizējo ekoloģisko stāvokli. Faktiski šīs iestādes apgalvo, ka aptuveni 

70 % no baseina ūdenstilpēm ir labā ekoloģiskā stāvoklī, izvirzot vides mērķus sasniegt 75 %. 

Šajā analīzē situācija lielā mērā ir novērtēta pārāk labvēlīgi, ņemot vērā, ka 35 % ūdenstilpju 

nemaz nav iekļautas novērtējumā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka daudz precīzāks 

skaitlis ūdenstilpēm ar labu ekoloģisko stāvokli būtu 42 %. Visbeidzot, UBAP nav iekļautas 

papildu kontroles attiecībā uz Natura 2000 teritorijām. No vides viedokļa Ebro delta ir 

svarīga, ņemot vērā tās dzīvotņu un savvaļas dzīvnieku milzīgo daudzveidību salīdzinoši 

nelielā platībā (330 km²), kā arī tās stratēģisko lomu ziemeļu-dienvidu putnu migrācijā. 

Ievērības cienīga ir tās ornitoloģiskā fauna un halofilā flora.  Daudzas šīs deltas dzīvotnes un 

sugas ir reti sastopamas Eiropā un Vidusjūras reģionā, tāpēc to saglabāšana ir svarīga 

bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai. Lielākā daļa no šīm dzīvotnēm un sugām ir ļoti 

atkarīgas no ūdens un nogulsnēm, ko Ebro upe nogādā deltā. 

 

C. Ibañez secināja, ka Ebro UBAP nav novērtēta ietekme uz teritorijām ar lielu vides vērtību 

vai sugām, kuras tur dzīvo — ietekme, ko radīs apūdeņoto zemes platību palielināšana 

augštecē par 445 000 hektāriem (un radītais piesārņojums ar mēslošanas līdzekļiem un citiem 

ķīmiskiem produktiem) un tas, ka mazāks nogulšņu daudzums sasniegs deltu, jo tās aizturēs 

aizsprosti augštecē. Pašlaik tikai nedaudz nogulšņu sasniedz deltu. Kopš milzīgu rezervuāru 

uzbūvēšanas un apūdeņoto zemes platību palielināšanas 1960. gados delta ir zaudējusi 

ievērojamu daļu zemes (zemes iegrimšanas un regresijas dēļ), jo īpaši piekrastes teritorijās, 

kas ietilpst Natura 2000 tīklā, līdz ar to zaudējot dzīvotnes un dzīvnieku sugas. Mūsdienās 

regresijas temps ir 10 metri gadā. Samazināta upes straume, barības vielu piegāde un 

nogulsnes samazinātu Ebro jūras un tuvējās piekrastes teritoriju bioloģisko produktivitāti. 

Saldūdens pieplūduma samazināšanās izmainītu deltas augu kopienas un plūdu režīmus, un no 

šiem faktoriem ir atkarīga putnu populācijas izdzīvošana. Nogulšņu trūkuma un jūras līmeņa 

celšanās rezultātā ies zudumā svarīgas ligzdošanas vietas. 

 

Zvejnieki Joan Balague un Ramon Carles norādīja, ka Ebro ietekme uz zveju ir skaidri 

redzama, piemēram, attiecībā uz anšovu nozveju Taragonas apgabalā — katrs jūru 

sasniegušais Ebro ūdens kubikmetrs sekundē atbilst 200 kg anšovu nozvejai nākamajā gadā.  

Ir skaidrs, ka lielu Vidusjūras upju uzturēšana labā stāvoklī ir būtiski svarīga, lai piegādātu 

barības vielas jūrai, un ļoti nozīmīga Vidusjūras pārtikas ķēdei. Upju saldūdens šajā apgabalā 

sniedz jūrai “mēslojumu”, pateicoties tā piegādātajām barības vielām, un rada ārkārtīgi ražīgu 

sālsūdens un saldūdens saskarni.  Fitoplanktons veido ūdens ekosistēmu trofiskās ķēdes 

pamatu. Daudzi pētījumi liecina par skaidru saikni starp zivju un citu jūras velšu / gliemeņu 

(sardīņu, anšovu, omāru, garneļu un vēžveidīgo) nozveju un Ebro upes straumi. UBAP 

ierosinātā plūsma ne tikai paredz ievērojamu samazinājumu, bet ignorē arī dabiskās plūsmas 

ciklus. 

 

Zemākais plūsmas apjoms 2011./2012. gadā Ebro bija 4000 hm3/gadā. Ēdamgliemeņu 

ražošanas apjoms samazinājās līdz 2500 tonnām/gadā, un to kvalitāte pazeminājās līdz 180 g. 

Nākamajā 2013./2014. gadā (mitruma cikla sākums) plūsma bija vairāk nekā 16 000 

hm3/gadā, un ēdamgliemeņu ražošanas apjoms palielinājās līdz vairāk nekā 4000 

tonnām/gadā un kvalitāte pieauga līdz 240 g. 
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Jāsecina, ka upju ūdens jūrā netiek izniekots. Tas dabiskā veidā rada jūras ekosistēmu 

produktivitāti. 

 

Rīsa lauksaimnieks Jordi Prat norādīja, ka Ebro deltas rīsa laukos vienīgais iespējamais 

kultūraugs lielākajā deltas daļā ir rīsi. Ņemot vērā augsnes dabisko sāļumu, ko izraisa jūras 

ūdens, laukus ir nepieciešams appludināt ar saldūdeni, lai ierobežotu sāļumu. Laukus 

appludina un rīsu stāda pavasarī. Ražu novāc pēc sešiem mēnešiem.  

Pēc ražas novākšanas rīsa laukus apvērš un appludina, kā rezultātā tie kļūst par stratēģisku 

patvērumu putniem. Rīsa laukos dzīvo ļoti daudz dažādu putnu, kas tos izmanto jo īpaši 

barības iegūšanai. Tādēļ ir svarīgi saglabāt šā apgabala ornitoloģisku nozīmi. 

Rīsa lauki ir arī ūdens ekosistēma ar plašu bioloģisko daudzveidību.  

Deltā ir apūdeņošanas tīkls. Tas izplata ūdeni (no Ebro upes) ap deltu un nelielu nogulšņu 

daudzumu nogādā uz deltas virsmas platību. Tas ir vienīgais veids, kā šīs nogulsnes var 

sasniegt deltas laukus un mazināt augsnes iegrimšanu un regresijas ietekmi. Upes plūsmas 

samazināšana un jaunu rezervuāru būvniecība būtiski samazinās ūdens daudzumu, kas nonāk 

deltas virsmas platībā, tāpēc tās sāļums palielināsies. Tas, ka nogulsnes nesasniegs deltu, 

paātrinās tās dabisko iegrimšanu. 

  

Pēc apaļā galda diskusijas EP deputāti Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, Kostadinka Kuneva, 

Rosa Estaràs Ferragut, Javi López, Ernest Urtasun un Pál Csáky pievērsās 

jautājumiem/atbildēm. 

 

Madride — 9. februāris — sanāksme ar iestādēm Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, Confederacion hydrografica del Tajo, Confederacion hydrografica del 

Ebro un DGA (Ūdens ģenerāldirektorāts)  

 

 

Delegācijas vadītājs P. Csáky izteica pateicību par vizītes konstruktīvo gaisotni un pauda 

vēlmi labāk izprast jautājumus, kas saistīti ar ūdens apsaimniekošanu Spānijā, atgādinot, ka 

šie abi lūgumraksti par Taho un Ebro tika iesniegti Lūgumrakstu komitejai. Viņš arī 

paskaidroja, ka šo diskusiju rezultāti un vizītes iepriekšējā dienā (Ebro deltā) un nākamajā 

dienā (Taho upes baseinā) palīdzēs delegācijai nākt klajā ar pienācīgiem ieteikumiem.  

 

Ūdens ģenerāldirektore Liana Ardiles īsumā iepazīstināja ar hidroloģisko plānošanu Spānijā, 

norādot uz šādiem vispārīgiem aspektiem. 

– Pirmais plānošanas cikls lielā mērā ir aizstāts ar otro ciklu; plānos ir ietverts ievērojams 

skaits uzlabojumu. Otro plānu Spānijas valdība apstiprināja 2016. gada janvārī. Tiek uzsvērti 

uzlabojumi otrajā ciklā — plāni ir pielāgoti Ūdens pamatdirektīvas prasībām un tajos ir 

iekļauti visi Eiropas Komisijas ieteikumi. Viņa paskaidroja, ka plānošanas ciklā notiek 

pastāvīgi uzlabojumi. 

– Viņa uzsvēra ūdens pārvaldības īpatnības Spānijā; šo valsti ir skāruši ārkārtēji plūdu un 

sausuma gadījumi; ūdens Spānijā ietekmē ekonomikas attīstību; ūdens ir noteicošs faktors 

Vidusjūras klimatā. Viņa uzskata, ka citos ES plānos šis līdzsvars starp uzmanību, kas 

pievērsta pieprasījumam un vides mērķiem, nav tik izteikts, jo nav tādas problēmas ar ūdens 

trūkumu un neregularitāti kā Spānijā. 

– Viņa paskaidroja, kā pēdējos dažos gados iestādes īstenoja pirmā un otrā cikla plānu 

procesu, iesaistot ļoti lielu skaitu lietotāju, vairāk nekā 18 mēnešus sniedzot publiski pieejamo 

informāciju un nodrošinot visu ieinteresēto personu pārstāvību. Visi ūdens plāni, tostarp arī 

attiecībā uz Ebro un Taho, ieguva 80 % atbalstu no visiem reģioniem un visiem lietotājiem. 
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Visi lietotāji balsojumā atbalstīja šos plānus. 

– Viņa atzina, ka ir bijušas juridiskas problēmas un tiesvedība tiesās, bet viņa precizēja, ka no 

40 lietām, kas tika ierosinātas tiesās saistībā ar pirmā cikla plānu, 20 tika izspriestas par labu 

valsts pārvaldei (un it sevišķi viņa citēja neseno Augstākās tiesas nolēmumu par Ebro pirmo 

ciklu, kur spriedums atbalsta pārvaldības plānu un jo īpaši vides plūsmu noteikšanu). 

 

Ūdens plānošanas un ilgtspējīgas ūdens izmantošanas ģenerāldirektora vietnieks Victor 

Arqued norādīja uz šādiem aspektiem. 

– Hidroloģiskie plāni Spānijā tika izstrādāti pirms ŪPD, un tiem bija atšķirīgi mērķi. Tie tika 

izstrādāti tā, lai apmierinātu sociālekonomiskās vajadzības un piešķirtu ūdeni (ņemot vērā 

lielo nevienlīdzību, kas Spānijā pastāv attiecībā uz ūdens resursiem). ŪPD mainīja pieeju 

ūdens apsaimniekošanai Spānijā, tāpēc pēc tās publicēšanas iestādes nolēma apvienot abas 

pieejas (ūdens pieprasījumu un vides aizsardzību). 

– Pirmā cikla plāniem bija jāpārvar ievērojami šķēršļi to sagatavošanā un apstrādē, ņemot 

vērā ar ūdens sadali saistītās grūtības (jo tas Spānijā ir ierobežoti pieejams resurss). Otrā cikla 

plānos ir mēģināts labot pirmajā ciklā konstatētās problēmas. Iestādes sadarbojās ar ES šajā 

ziņā, un šie plāni skaidri atbilst ES prasībām. Tas ir nepārtraukts uzlabošanas process, un 

daudzi ieteikumi novedīs arī pie uzlabojumiem trešajā ciklā. 

– Otrā cikla (ko apstiprināja laikā) uzlabošanas specifiskie aspekti: 

 gandrīz 3000 ūdenstilpēm (no 4000) ir noteiktas vides plūsmas; 

 ūdenstilpes ir labāk raksturotas, jo īpaši Ebro delta; 

 ir ņemtas vērā Natura 2000 prasības, jo īpaši attiecībā uz Ebro un Taho; 

 ievērojams progress ir panākts, nosakot vides plūsmas un pastiprinātas uzraudzības 

programmas; 

 samazināts to ūdenstilpju skaits, kuru stāvoklis nav zināms, un izstrādāti jauni 

noteikumi, kas jau ir spēkā, lai novērtētu ūdenstilpju stāvokli. 

 

Ebro Hidrogrāfiskās konfederācijas priekšsēdētājs Raimundo Lafuente uzstājās un izteica 

šādus apsvērumus. 

– Ebro baseins ir lielākais pussalā. 

– Ebro UBAP ir izstrādāts saskaņā ar Spānijas un ES tiesību aktiem (piemēram, Dzīvotņu 

direktīvu un Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvu). 

– Šis plāns ir izstrādāts pēc plaša sabiedriskās apspriešanas procesa, kura mērķis bija visus 

sensitīvos jautājumus integrēt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošā sistēmā. Tika veikti 

uzlabojumi attiecībā uz izmaksu atgūšanu, ūdens masu novērtēšanu un vides plūsmas 

kontroli; 

– Ūdens plānošanā un pārvaldībā Ebro baseinā ir ievērots princips par integrētu ūdens 

apsaimniekošanu upes baseina apgabalā, veicinot sadarbības garu starp ieinteresētajām 

personām. 

– Viņš uzsvēra, ka svarīgi centieni tika veikti saistībā ar Ebro deltas ekoloģisko plūsmu 

pētījumiem un pētniecību. Hidroloģiskajā plānā Ebro ietekas ekoloģiskā plūsma tika noteikta 

proporcionāli daudz augstāka nekā ekoloģiskās plūsmas Ebro baseina upēm, citu Spānijas 

upju ietekās un citur pasaulē pussausa klimata reģionu upēs. Tas skaidri liecina par 

centieniem Ebro baseinā atbalstīt vidi. 

– Pieņemtā ekoloģiskā plūsma atbilst Spānijas regulējumam par aprēķina metodi. Šo plūsmu 

ietekmes novērtējums ļauj secināt, ka šādas ekoloģiskās plūsmas ir iespējamas un ka Ebro 

deltas lielākā problēma nākotnē būs saistīta ar jūras līmeņa celšanos klimata pārmaiņu dēļ. 

– Viņš sacīja, ka hidroloģiskā plāna darba tehniskā kvalitāte attiecībā uz ekoloģisko plūsmu 

noteikšanu Ebro deltā ir apstiprināta ar Spānijas Augstākās tiesas spriedumu (20. novembra 
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STS 5035/2015). 

 

Taho Hidrogrāfiskās konfederācijas priekšsēdētājs Miguel Antolin izteica šādus apsvērumus. 

– Taho ir visgarākā upe pussalā — tās baseinā ir mazāks un ļoti neregulārs ūdens pieplūdums. 

Šim baseinam ir lielākas regulēšanas iespējas (11 500 hm3), un tajā dzīvo vairāk nekā 20 % 

Spānijas pilsētu iedzīvotāju. Ūdens izmantošana ir 58,9 % lauksaimniecībai un 26,5 % pilsētu 

vajadzībām. 

– Attiecībā uz ūdenstilpju stāvokli viņš norādīja, ka 58,2 % no masas jau ir labā stāvoklī. Ir 

vērojami uzlabojumi attiecībā uz ekoloģisko un ķīmisko stāvokli. Taho plāna otrajā ciklā ir 

panākts progress vides mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz ūdens kvalitāti un 

aizsargājamu dabas teritoriju iekļaušanu. 

– Attiecībā uz Taho vides plūsmām pašreizējos plānus pirmo reizi ir noteikta minimālā 

plūsma 10 m³/s. Praksē straumes plūsma ir lielāka.  

– Viņš paskaidroja par pasākumu programmu ar plānotajām 2,583 miljardu investīcijām — 

58 % investīciju mērķis ir samazināt ūdens piesārņojumu un 21 % mērķis ir samazināt 

spiedienu uz ūdens ieguvi. 

– Viņš teica, ka iestādes ir pielikušas lielas pūles, lai šajā sasaukumā apstiprinātu pirmā 

pārskatīšanas cikla un otrā cikla plānus, uzsverot, ka šie plāni ir pakļauti nepārtrauktam 

uzlabošanas procesam.  

 

Nākamais uzstājās Kvalitātes un vides novērtējuma un dabas vides ģenerāldirektorāta vides 

konsultants un stratēģiskā vides novērtējuma eksperts Manuel Menendez. Viņš paskaidroja 

vides stratēģiskā novērtējuma procesu, kur tiek ievēroti hidroloģiskie plāni. M. Menendez 

paskaidroja, ka hidroloģisko plānu mērķis ir uzlabot vidi; viņš norādīja, ka šai vides iestādei ir 

uzraudzības funkcijas, lai nodrošinātu ŪPD vides mērķu sasniegšanu. Šis process ir veicinājis 

ievērojamus uzlabojumus otrā cikla plānos. Šajā kontekstā viņš uzsvēra, ka vides 

ierobežojumi attiecībā uz jauno infrastruktūru atbilst Eiropas direktīvām un hidroloģisko 

plānu pasākumi ir saskaņā ar citās ES direktīvās paredzētajām darbībām. 

 

Uzstājās P. Csáky un uzsāka jautājumu sadaļu. 

 

J. Pitera atsaucās uz lūgumraksta iesniedzēju paziņojumu, ka jaunie hidroloģiskie plāni 

varētu sabojāt Eiropas investīcijas EUR 2 miljonu apjomā dzīvotņu aizsardzībai Ebro deltā 

(LIFE programma). Viņa lūdza sniegt precīzāku informāciju šajā sakarā, jo īpaši par 

investīciju perioda ilgumu un ES izdevumu kopējām izmaksām. J. Pitera arī vaicāja, vai ir 

veikti pētījumi par hidroloģisko plānu ietekmi uz investīcijām ekosistēmā. Attiecībā uz EK 

ieteikumiem par otro ciklu viņa jautāja, vai iestādes ir darījušas visu iespējamo, lai novērtētu 

ūdenstilpes, jo lūgumraksta iesniedzēji apgalvoja, ka pašreizējie dati pamatojas tikai uz 65 % 

ūdenstilpju novērtējumu. 

 

B. Valero teica, ka viņa saprot problēmas saistībā ar ūdens pārvaldību Spānijā, bet pagātnē 

izmantotos risinājumus nevar izmantot, lai risinātu pašreizējās un nākotnē gaidāmās 

problēmas. Viņa uzskata, ka Spānija neveic darbu ŪPD norādītajā virzienā, iekļaujot 

hidroloģiskajos plānos jautājumu par ūdens sadali. Viņa paskaidroja, ka, piemēram, Segaras-

Garigves kanāla gadījumā būtu vajadzējis meklēt citus risinājumus, kā apmierināt ūdens 

lietotāju vajadzības, piemēram, izmantojot atsāļošanas iekārtas vai samazinot ūdens 

izmantošanu tūrisma mērķiem. 

 

T. Ždanoka iesaistījās, norādot, ka delegācija nav atbraukusi, lai novērtētu Spānijas veikto 
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darbu, bet tā vietā ir jākoncentrējas uz komitejas saņemtajiem lūgumrakstiem saistībā ar 

konkrētiem reģioniem. Viņa zina, ka Ebro deltā notika demonstrācija. Demonstranti teica, ka 

ūdens resursu sadale nenotiek taisnīgi, un viņa vēlējās uzzināt, kādas prioritātes tiek 

izmantotas ūdens sadalē. Viņa ieteica uzlabot komunikāciju ar Kataloniju un uzklausīt viņu 

prasības. 

 

K. Kuneva teica, ka saskaņā ar jauno plānu ir paredzēts apūdeņot 500 000 ha, un jautāja, kā 

tiks risināta aizsprostu aizturēto nogulšņu problēma un kādi pasākumi ir veikti attiecībā uz 

skartajiem Natura 2000 reģioniem. 

 

R. Estaràs paskaidroja, ka lūgumraksti tika iesniegti pirms pirmā plāna apstiprināšanas. 

Notika iepazīstināšana ar plānu, kur paredzēta sabiedrības apspriešana 18 mēnešu laikā un kas 

nodrošina plašu sabiedrības līdzdalību — 84 % no ANC pārstāvjiem piekrita Ebro plāna otrā 

cikla priekšlikumam. Viņa paskaidroja, ka Spānijā ir 17 autonomie reģioni un var rasties 

interešu konflikti starp tiem vai ar valsti. Viņa atzinīgi novērtēja Spānijas valdības centienus 

apstiprināt pirmā cikla plānus pēc 3 gadu aizkavēšanās un to, ka otrais cikls tika paveikts 

laikus. No otras puses, viņa uzskata, ka ir svarīgi zināt, ka tikai 5 % no Ebro ūdens masas nav 

novērtēti. Viņa atzinīgi novērtēja paskaidrojumus un lūdza turpināt šādā veidā, ka tehniskie 

argumenti dominē pār politiskiem argumentiem attiecībā uz plānu piemērotību un atbilstību 

ŪPD.  

 

S. Gutiérrez paskaidroja, ka Komisija pašlaik ir Spānijā, jo EK uzskatīja, ka lūgumraksta 

iesniedzēja argumenti norāda uz iespējamiem ŪPD un citu ES vides direktīvu pārkāpumiem. 

Viņš ir informēts par ūdens plānošanas grūtībām Spānijā. Viņš uzsvēra, ka administrācijai ir 

jāņem vērā tie 20 %, kas iebilst pret plāniem. Viņš norādīja, ka Kastīlijas–Lamančas reģionālā 

valdība kopā ar skarto pilsētas mēriem un lauksaimniecības organizācijām pauda vienprātīgu 

vēlmi pārsūdzēt jauno Taho baseina plānu. Viņš uzskata, ka Spānijai ir nepieciešama 

līdzsvarota ūdens politika. Viņš norādīja, ka tie ir tehniski lēmumi, bet arī politiski. Šajā 

kontekstā viņš norādīja, ka Taho un Alberčes aizsardzības platforma pauda šādus 

apgalvojumus attiecībā uz Taho plāna otro ciklu: ir pārmērīgi novirzīt 400 hm3, kas ir 15 % 

no aizsprostu aizturētā apjoma; Talaverā ir vajadzīgi 20 m³/s salīdzinājumā ar pašreizējiem 

10 m³/s un ir jāuzlabo Haramas upes ūdeņu attīrīšana. Viņš secināja, ka otrā baseina plāna 

ciklā ir labi aspekti, tomēr norādīja, ka ir nepieciešams uzlabot līdzsvaru. 

 

E. Evi pieprasa informāciju par deltu. Viņa norādīja, ka ES nesasniegs 2020. gada bioloģiskās 

daudzveidības mērķus, un jautāja, vai iestādes dara visu nepieciešamo, lai aizsargātu 

bioloģisko daudzveidību un Natura 2000. No otras puses un saistībā ar Ūdens reģistru viņa 

jautāja, vai administrācija cenšas īstenot pasākumus, kas ļautu pozitīvi diskriminēt par labu 

tiem, kuri izmanto mazāk ūdens, un atturēt tos, kuri izmanto vairāk. 

 

P. Csáky atzinīgi novērtēja atbildes un paskaidrojumus un norādīja, ka diskusija bijusi ļoti 

noderīga abām galda pusēm. Viņš pateicās visiem par viņu sniegto jauno informāciju un 

atzina ūdens resursu pārvaldības sarežģītību Spānijā un administrācijas centienus uzlabot 

ūdens plānošanu. Viņš norādīja, ka iestādes šajā jautājumā rīkojas apņēmīgi, ieteica izmantot 

mērenu pieeju un novēlēja enerģiju nākotnei. 

 

Taho upes baseina apmeklējums — Talavera de la Reina 10. februārī 

 

Delegācija 10. februārī ar lūgumraksta iesniedzējiem (lūgumraksts Nr. 0834-12) apmeklēja 
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objektus Talaverā. Delegācija devās uz Talaveras universitāti, kur notika apaļā galda 

diskusijas ar lūgumraksta iesniedzējiem un zinātniekiem. 

 

• Miguel Angel Sanchez (lūgumraksta iesniedzējs, Platform Tajo Talavera) paskaidroja, 

ka Taho ūdens plāna otrā cikla gadījumā tika iestrādāti tikai nedaudzi EK ieteikumi par pirmā 

cikla plāna uzlabošanu (novērtēšanas metodes, pienācīgs pamatojums izņēmumiem attiecībā 

uz atbilstību vides mērķiem, vides plūsmu apsvēršana, mērķi aizsargātos vides apgabalos, 

izmaksu atgūšana). Taho otrā cikla teksts gandrīz sakrīt ar pirmo, un tajā ir tikai dažas 

izmaiņas, ņemot vērā milzīgo kavēšanos ar pirmā plāna pieņemšanu (2014. gadā, nevis 

2009. gadā), abi plāni laika ziņā gandrīz sakrīt, un jaunajā 2016. gada plānā nav veikti 

uzlabojumi. Piemēram, attiecībā uz ekoloģiskajām plūsmām otrā cikla plāns burtiski atsaucas 

uz iepriekšējo plānu. Janvārī apstiprinātais Taho 2016. gada ūdens plāns paredz pakārtot vides 

mērķu sasniegšanu Taho baseina iekšējam un ārējam ūdens pieprasījumam. Viņš arī 

atgādināja, ka uz sūdzībām par tā dēvēto memorandu vēl nav sniegta atbilde. 

 

• Dr. Domingo Baeza (Madrides Autonomā universitāte) norādīja, ka Taho upes baseina 

ūdenstilpju stāvokļa novērtējumā posmā starp Bolarku un Talaveru de la Reinu (lūgumraksta 

galvenais jautājums) tika konstatēts, ka to ekoloģiskais stāvoklis ir slikts. Ministrijai būtu 

vajadzējis paredzēt pasākumus šīs situācijas uzlabošanai. Tas nav izdarīts, un tādēļ iestādes 

nav izpildījušas ŪPD prasības. Turklāt attiecībā uz vides plūsmām, kas ir juridiska prasība 

saskaņā ar Spānijas likumiem un svarīgs pasākums, lai uzlabotu Taho baseina ūdenstilpju 

stāvokli, 2016. gada janvārī apstiprinātajā jaunajā plānā (2015.–2021. gadam) ir atkārtotas 

ierosinātās minimālās plūsmas, kas bija iekļautas iepriekšējā plānā (2009.–2015. gadam). 

Minimālo plūsmu (kas ir nemainīgas visu gadu) koncepcijai nav zinātniska vai juridiska 

pamata, un ka tā nav piemērota, lai sasniegtu mērķi panākt labu ekoloģisko stāvokli upē. 

Stabila minimālā plūsma, kas ir nemainīga visu gadu, nav atbilstoša no zinātniskā viedokļa. Ir 

nepieciešams vides plūsmas režīms, kas atdarina upes plūsmas dabisko mainīgumu un ļauj 

atjaunoties ūdens plūsmas bioloģiskajām un ekoloģiskajām funkcijām — zivju migrācijai, 

upes krasta veģetācijas atjaunošanai, periodiskiem plūdiem upju krastos. Tas nozīmē 

minimālo plūsmu sausākos un karstākos vasaras mēnešos, bet lielākas plūsmas pārējos 

mēnešos, imitējot upes dabisko un mainīgo hidrogrāfiju. Taho upes apsaimniekošanas plāns 

neierosina vides plūsmas režīmu. Tas, ka vidējās plūsmas Talaverā dažkārt pārsniedz 20 m³/s, 

nav pieņemams pasākums, jo atspoguļo vidējās plūsmas un neņem vērā nepieciešamās 

plūsmu svārstības visa gada garumā, kas vajadzīgas, lai izpildītu atbilstīgas upes ekosistēmas 

bioloģiskās un vides prasības. 

 

• Dr. José María Bodoque del Pozo (Taho Pētniecības grupa, Kastīlijas-Lamančas 

Universitāte) paskaidroja, ka Taho upe no hidromorfoloģiskā viedokļa nav funkcionāla upe, 

kas nozīmē, ka ūdens plūsma ir praktiski nemainīga 365 dienas gadā. Tam ir liela nozīme no 

vides viedokļa. Plūdu trūkums ir izraisījis ievērojamus pārtraukumus upju dzīvotnēs, un 

senais upes piekrastes mežs ir aizstātas ar kultūraugiem. Tā rezultātā upes ekosistēma saņēma 

būtisku triecienu, ievērojami samazinoties organisko vielu pienesumam upes gultnē, kas ir 

galvenais enerģijas avots pārtikas ķēdē. Upes hidromorfoloģiskās funkcijas trūkuma dēļ nav 

iespējams panākt labu vides stāvokli saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas noteikumiem. 

 

• David Howell (vides politikas vadītājs, SEO) un Nicolás López-Jiménez (Apdraudēto 

sugu sekcijas vadītājs, Saglabāšanas nodaļa, SEO/BirdLife) paskaidroja, ka pašreizējā Taho 

upes baseina ūdens pārvaldība, jo īpaši centrālajā asī, ko ietekmē Taho-Seguras ūdens 

pārvade, rada nopietnu kaitējumu ekosistēmām, jo vairākums zivju sugu ir izzudušas. Arī 
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vairāku sugu putni, kas dzīvo ZEPA zonās, ir pārtraukuši ligzdošanu šajā apgabalā, jo nav 

spējuši pielāgoties mākslīgajām izmaiņām (ūdens plūsmas regulēšanai). Ligzdošanas vietas ir 

izžuvušas, un dzīvotnes ir cietušas no lielas sadrumstalotības. Natura 2000 teritorijas ir 

piedzīvojušas būtiskas pārmaiņas. Taho upes baseina apsaimniekošanas plānā nav apsvērta 

ekoloģiskas ūdens plūsmas režīma uzturēšana, kas ļautu eksistēt šīm sugām, vai pasākumi 

krastu un visvairāk skarto teritoriju atjaunošanai. Jaunie pārvaldības plāni ir drauds dzīvotnēm 

un aizsargājamām sugām. Faktiskās plūsmas regulējums negatīvi ietekmē Natura 2000 zonas. 

Šo ietekmi izraisa Taho upes regulējums un pastāvīga ūdens pārvade, un to var redzēt 

Natura 2000 teritorijās Carrizales un Sotos de Aranjuez. 

 

• Nuria Hernández-Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Seviļas Universitāte) 

paskaidroja, ka Taho-Seguras pārvade ir bijusi politiska prioritāte dažādām valsts valdībām, 

un tas ir apgrūtinājis racionāla risinājuma meklēšanu ūdensapgādes problēmām Seguras upes 

baseinā. Tomēr šobrīd ir skaidrs, ka, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem, jo īpaši 

Natura 2000 direktīvām un Ūdens pamatdirektīvai, šī pārvade nevar turpināties šādā veidā, 

ņemot vērā pašreizējās klimata pārmaiņu scenārija prognozes. No 1980. gadiem līdz 

mūsdienām Taho upes iztekā pieejamie ūdens resursi ir samazinājušies jau par 48 %. Pārvade 

tika projektēta, pamatojoties uz aprēķiniem, kas vairs nav spēkā. Turklāt tiek prognozēts, ka 

Taho upes iztekā pieejamie ūdens resursi samazināsies vēl vairāk. Bez tam vides apstākļi 

Taho upes lejtecē pēc pārvades un jo īpaši Natura 2000 teritorijās ir nožēlojami, jo Taho upei 

trūkst videi nepieciešamo plūsmu. Nav pietiekami daudz ūdens, lai pārvade turpinātu 

darboties. Vairāk nekā 80 % ūdens resursu Seguras upes baseinā izmanto apūdeņošanai. Tādēļ 

ir skaidrs, ka Seguras baseinā ir pietiekami daudz ūdens, lai apmierinātu vietējās 

ūdensapgādes vajadzības. Turklāt pilnīgi trūkst kontroles attiecībā uz gruntsūdeņu 

izmantošanu šajā baseinā. Par pārvadīto ūdeni ir jāprasa pilna maksa, nevis jāizmanto 

pašreizējās ļoti subsidētās likmes. Šodien izmaksas Seguras upes apūdeņotājiem par pārvadīto 

ūdeni ir 0,09 EUR/m³, kas ir par 40 % mazāk, nekā reālās izmaksas, kad pārvadīšana tika 

uzsākta 1981. gadā, un par 50 % mazāk nekā cena, ko maksāja par šo ūdeni starpbaseinu 

ūdens tirgū 2005.–2008. gada sausuma laikā. 

 

Pēc zinātnieku prezentācijām dažādu Taho upes piekrastes iedzīvotāju organizāciju un 

apvienību locekļi īsi iepazīstināja ar Taho-Seguras pārvades sociālekonomisko, kulturālo, 

vidisko un ainavisko ietekmi uz to pilsētām un mazpilsētām. Entrepeñas un Buendía 

piekrastes pilsētu asociācijas prezidents runāja par zaudējumiem, kas rada zaudētie tūrisma 

ienākumi, zaudētas ekonomiskās attīstības iespējas un iedzīvotāju skaita samazināšanās, ko 

izraisa rezervuāra pastāvīgi zemais līmenis (pašlaik 13 %) kopš Taho-Seguras pārvade sāka 

darboties. Pilsoņu asociāciju pārstāvji — uzstājās arī Taho aizsardzības Aranhuesas 

asociācija, Taho aizsardzības Toledo platforma, Carpio del Tajo draugu asociācija un Taho 

aizsardzības Talaveras platforma, iepazīstinot ar pašreizējo sociālo pieprasījumu atjaunot upes 

veselīgumu. Aranhuesa un Toledo ir arī UNESCO pasaules mantojuma pilsētas, un Taho upe 

ir daļa no šo pilsētu mantojuma vērtības. 

 

Vizīte noslēdzās ar kanoistu demonstrējumu (Talaveras-Talakas klubs un Aranhuesas sporta 

klubs), parādot upes dziļumu pie Talaveras de la Reinas, kur viņi var brist blakus saviem 

kajakiem, jo ūdens dziļums ir tikai no 20 cm līdz ceļgaliem. 

 

Vispārīgi apsvērumi  

 

Apmeklējuma laikā delegācija atzīmēja, ka ir nepieciešams veidot auglīgāku un uzticamāku 
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dialogu starp lūgumrakstu iesniedzējiem un kompetentajām valsts iestādēm. Kopumā iestādes 

norādīja, ka Ebro un Taho upes ūdens apsaimniekošanas plāni bija saskaņā ar Ūdens 

pamatdirektīvu, bet lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja pretējo. Turklāt viņi norādīja uz 

iespējamiem Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas pārkāpumiem, jo ūdens trūkums un 

stāvoklis abās upēs skar vairākas Natura 2000 teritorijas. Iestādes arī apgalvo, ka plānos tika 

pienācīgi ievēroti noteikumi par sabiedrības līdzdalību, bet lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas, ka 

tas notika tikai skata pēc. 

 

Otrkārt, apmeklējuma laikā tika palielināta izpratne par ūdens trūkumu Spānijas austrumos, 

ko izraisa klimata pārmaiņas, pilsētu spiediens un intensīva apūdeņošana, kā arī tūrisma 

aktivitātes. Lai risinātu šo ūdens trūkumu, tika minēti divi galvenie risinājumi — ūdens 

pārvade un atsāļošana. Tomēr komitejas locekļi tika informēti, ka pašreizējā ūdens 

atsāļošanas tehnoloģija tiek subsidēta no ES fondiem. Ūdens prasības nākotnē būtu 

jāpārskata, lai neradītu trūkuma problēmu, kas varētu apdraudēt pašreizējo kultūraugu 

apūdeņošanu. 

 

Treškārt, eksperti sniedza pierādījumus par regresijas ietekmi uz dabiskajām sugām, 

piemēram, putniem un gliemjiem, kā arī sāls ieguvi un ierosināja iespējamos pasākumus 

klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai Ebro deltā. Lielākā daļa deltas platības ir Dzīvotņu 

direktīvas un Putnu direktīvas aizsargāts dabas parks, Rāmsaras aizsargājamā teritorija un 

UNESCO biosfēras rezervāts. Dažādas ieinteresētās personas, piemēram, rīsa lauksaimnieki, 

zvejnieki, putnu eksperti un vides aizstāvji norādīja uz šādām deltas problēmām — regresija, 

iegrimšana, erozija un sasāļošanās. 

Viens no galvenajiem jautājumiem, par ko lūgumrakstu iesniedzēji sūdzējās, ir upju 

ekoloģiskās plūsmas trūkums. Slikta ūdens kvalitāte upē, kur divpadsmit mēnešus gadā ir 

nemainīgs līmenis, negatīvi ietekmē dzīvotnes un sugas. Delegācija norādīja, ka attiecībā uz 

Taho upes faktisko situāciju uz vietas vides apstākļi lejtecē pēc pārvades un jo īpaši 

Natura 2000 teritorijās atšķīrās no iepriekšējās sanāksmēs aprakstītās situācijas, jo trūkst 

vides plūsmu. Komisija ir iepriekš saņēmusi sūdzības saistībā ar iespējamiem Putnu direktīvas 

un Dzīvotņu direktīvas pārkāpumiem Natura 2000 teritorijās Taho baseinā. Šķita, ka tiek 

jaukti jēdzieni minimālā plūsma, likumā paredzētā plūsma un ekoloģiskā plūsma (pēdējais no 

tiem ir prasīts ŪPD). NVO atkārtoti ir pieprasījušas veikt padziļinātu neatkarīgu pētījumu par 

ekoloģiskās plūsmas aprēķināšanu. 

 

ŪPD mērķis ir iekšzemes ūdenstilpes saglabāt labā stāvoklī. Tās transponēšanu veic, 

nodrošinot šo ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar ES tiesību aktiem un ES 

iestāžu ieteikumiem, kā arī ņemot vērā sabiedrības intereses. 

 

Delegācija paskaidroja, ka ES tiesību akti ir jāievieš un jāpiemēro dalībvalstīm un ka 

jautājumi vispirms jārisina vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, veidojot dialogu un sadarbību 

starp iestādēm un iedzīvotājiem. 

 

Ieteikumi 

 

Lūgumrakstu komiteja: 
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1. uzskata, ka ūdens apsaimniekošana Spānijā būtu atkārtoti jāizvērtē saskaņā ar ŪPD un 

UBAP prasībām; 

 

2. uzsver, ka jaunākajos upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) joprojām nav 

novērsti visi trūkumi, ko Komisija 2015. gada martā konstatēja pirmā cikla plānos, un 

tāpēc tie pagaidām vēl neatbilst Ūdens pamatdirektīvas noteikumiem; aicina Komisiju 

noraidīt Spānijas valdības iesniegtos upju baseinu apsaimniekošanas otrā cikla plānus; 

 

3. prasa, lai Komisija ziņotu par jaunākajiem notikumiem attiecībā uz lūgumrakstiem 

0938/2012 un 834/2012 un visām atvērtajām sūdzībām saistībā ar Ūdens pamatdirektīvas 

īstenošanu Taho upē un Ebro upē; 

 

4. prasa Komisijai cieši uzraudzīt, kā Spānijā piemēro ES tiesību aktus par upju baseinu 

apsaimniekošanas plāniem un it īpaši Ebro upes un Taho upes baseina apsaimniekošanas 

plāna (UBAP) otrā cikla plānus, ko Spānijas valdība iesniedza 2016. gada janvārī; prasa 

Komisijai cieši uzraudzīt situāciju Ebro deltā un Taho vidusdaļā un informēt par to 

nākamajā ziņojumā par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu un upju baseinu 

apsaimniekošanas plāniem, ko Eiropas Komisijas (EK) publicēs 2017. gadā; 

 

5. iesaka Spānijas valsts iestādēm turpināt strādāt kopā ar reģionālajām iestādēm, NVO un 

pilsonisko sabiedrību un veidot konstruktīvu dialogu, lai sagatavotu UBAP trešo ciklu, 

patiesi un pienācīgi ņemot vērā pieņēmumus, ka varētu parādīties šajā procesā; 

 

6. uzsver, cik svarīga ir konsekvence starp katru atsevišķo ietekmes uz vidi novērtējumu 

dažādās upes daļās un stratēģisko vides novērtējumu par katras upes UBAP;  

 

7. atgādina, ka saskaņā ar ŪPD noteikumiem ekoloģiskajai plūsmai vajadzētu būt arī 

pietiekamai, lai sasniegtu labvēlīgu saglabāšanas statusu Natura 2000 teritorijās 

sastopamajām dabiskajām dzīvotnēm un sugām, kas atkarīgas no ūdens stāvokļa; uzsver, 

ka ekoloģiskā plūsma attiecas ne tikai uz ūdens daudzumu, bet arī uz iekšējo ūdeņu labu 

ķīmisko sastāvu, it sevišķi tik svarīgās upēs kā Ebro un Taho, kuras ir būtisks bioloģiskās 

daudzveidības avots, ko apliecina daudzās dažādās Natura 2000 aizsargājamās teritorijas, 

kas atrodas pie abām upēm; 

 

8. norāda, ka Taho UBAP noteiktie zemie līmeņi minimālajai plūsmai Almogerā, 

Aranhuesā, Toledo un Talavera de la Reinā kopā ar sezonālo plūsmu svārstību trūkumu 

sekmē nopietnas ūdens plūsmu režīmu izmaiņas ar Natura 2000 saistītās teritorijās; 

uzskata, ka tas rada pastāvīgas zivju un citu sugu dzīvotņu izmaiņas Kopienai nozīmīgās 

teritorijās, nopietni apdraudot to saglabāšanu un neveicinot to atjaunošanos; 

 

9. iesaka veikt atjauninātu, neatkarīgu un padziļinātu pētījumu par aizsargājamo teritoriju 

vajadzībām attiecībā uz ūdens kvalitāti un ekoloģiskajām plūsmām saskaņā ar vides 

mērķiem, kas noteikti Ūdens pamatdirektīvā, un Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas 

prasībām; pētījums sniegs datus UBAP nākamā cikla pārskatīšanai un palīdzēs noteikt 

ekoloģiskās plūsmas, kas nepieciešamas Ebro deltā un Taho vidusdaļā; to subsidēs no 

Eiropas fondiem un tajā piedalīsies visas ieinteresētās personas, tostarp reģionālo iestāžu, 

lūgumrakstu iesniedzēju un pilsoniskās sabiedrības apvienību pārstāvji; 

 

10. iesaka Spānijas iestādēm izpētīt turpmākas iespējas, ievērojot Eiropas Komisijas 
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ieteikumus, ar UBAP pasākumu programmām un saistītajām investīcijām sasniegt vides 

mērķus un apmierināt pašreizējās būtiskās vajadzības pēc ūdens, piemēram, pēc 

dzeramūdens, lai būtu iespējams pienācīgs plūdu plūsmas režīms; 

 

11. iesaka Spānijas iestādēm, lai sasniegtu Taho UBAP noteiktos vides mērķus, pārskatīt 

upes ekoloģiskās plūsmas, kas Taho upei ierosinātas otrā cikla Taho UBAP; norāda, ka 

saskaņā ar Spānijas Ūdens aktā paredzētajām tiesību normām, EK vadlīnijām par vides 

plūsmām un Ūdens pamatdirektīvu ekoloģiskajai plūsmai ir jābūt pietiekamai, lai 

sasniegtu mērķi — labu upes stāvokli, nodrošinot attīrīto notekūdeņu pietiekamu 

atšķaidīšanu; ekoloģiskajai plūsmai vajadzētu būt arī pietiekamai, lai sasniegtu labvēlīgu 

saglabāšanas statusu dabiskajām dzīvotnēm un sugām Natura 2000 teritorijās, kas 

atkarīgas no ūdens stāvokļa; 

 

12. mudina Spānijas iestādes pašreizējo UBAP sistēmā integrēt pieejamos ūdens resursus, 

tostarp nekonvencionālos resursus, jo īpaši ūdeni no ES finansētajām atsāļošanas 

iekārtām, lai uzlabotu ūdensapgādes drošību baseina līmenī; uzskata, ka šo iekārtu 

nodrošinātais papildu saldūdens būtu jāizmanto Austrumu baseiniem (piemēram, Seguras 

upei) un nekādā veidā nebūtu jāsaista ar Taho; 

 

13. iesaka Spānijas iestādēm izvērtēt, vai pašreizējie izmaksu segšanas instrumenti ir 

pienācīgi un vai tie ir pietiekami Ūdens pamatdirektīvā un UBAP izvirzīto mērķu 

sasniegšanai;  atbilstoša sistēma ūdens cenas noteikšanai palīdzētu veicināt efektīvu vides 

aizsardzību. 

 

 


