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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 1123/2018, ko “Coordinadora Antiencoro do Umia” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais P. F. N., par A Baxe dambja uz Umijas 
upes (Galisija) nojaukšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina nodrošināt, lai kompetentās iestādes nekavējoties veiktu 
pasākumus, kas ļautu atveseļoties Umijas upei (Galisija), nojaucot hidroelektriskās sistēmas 
A Baxe dambi. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka dambja uzcelšana ir nodarījusi nopietnu 
ekoloģisku kaitējumu upes gultnei un atstājusi kaitīgu iespaidu uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 4. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Komisijas konstatējumi

Kā lūgumraksta iesniedzējs norāda, pēc lūgumraksta Nr. 0079/1998 saņemšanas Komisija 
patstāvīgi sāka pārkāpuma procedūru (ats. Nr. 1999/2271), lai pārliecinātos, ka Spānijas 
iestādes šajā lietā pareizi piemēro attiecīgos ES vides tiesību aktu noteikumus. Komisijas 
secinājumi pēc tam, kad visa informācija, kas ir iegūta, īstenojot šo pārkāpuma procedūru, 
nesatur norādes par ES tiesību aktu pārkāpumiem: lūgumrakstā minētā dambja projektu atļāva 
1998. gadā, un attiecībā uz to veica ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 85/337/EEK1 normām. Kompetentās Spānijas tiesas nonāca pie tāda paša slēdziena 

1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 



PE639.895v01-00 2/2 CM\1186753LV.docx

LV

1999. gadā pieņemtajā spriedumā. Līdz ar to Komisija 2006. gada decembrī nolēma pārkāpuma 
procedūru Nr. 1999/2271 izbeigt. Komisija pienācīgi informēja Lūgumrakstu komiteju un 
lūgumraksta iesniedzējus par visām norisēm, kas bija notikušas pārkāpuma procedūras 
īstenošanas laikā un par tās izbeigšanu pamatojošajiem iemesliem.

Komisija konstatē, ka vienīgie pierādījumi, kurus ir iesnieguši lūgumraksta iesniedzēji, lai 
pamatotu viņu apgalvojumus, ir daži attēli, ar kuru palīdzību var salīdzināt upes iepriekšējo un 
pašreizējo stāvokli. 

Secinājumi

Komisija vispusīgi izmeklēja lūgumrakstā Nr. 0079/198 minētos faktus un nekādus ES tiesību 
pārkāpumus konstatēt nespēja. Tā kā lūgumraksta iesniedzēji nav devuši nekādu būtisku 
informāciju, kas atspēkotu minētajā izmeklēšanā gūtos secinājumus, Komisija turpmāk ar šajā 
lūgumrakstā izklāstīto problemātiku nodarboties neplāno. 

novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.).


