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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0163/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Rosa Dolores Valles 
Martinez Sabiedriskās apvienības pret Fuensantas-Taibiļas savienošanu vārdā un kam 
pievienoti 7500 paraksti, par ES vides noteikumu pārkāpumiem ūdens piegādes 
projektā “Fuensantas-Taibiļas savienošana”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Iepriekšminētās asociācijas vārdā lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Spānijas iestāžu 
plāniem savienot La Fuensanta mākslīgi izveidoto ezeru ar Upper Taibilla kanālu Spānijas 
reģionā Castilla la Mancha, apgalvojot, ka apgabals pasludināts par Kopienas nozīmes
teritoriju un aizsargājamo putnu apmešanās vietu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī nav sniegti priekšlikumi par iespējamām 
alternatīvām ietekmes uz vidi samazināšanai, tādējādi pārkāpjot attiecīgo ES likumdošanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ūdens piegādes projekts tiek finansēts no ES līdzekļiem,
un apgalvo, ka projekts smagi ietekmēs ne tikai vidi, bet arī sabiedriski ekonomisko sfēru. 
Lūgumraksta iesniedzējs attiecīgi aicina rīkoties Eiropas Parlamentu, lai risinātu šo jautājumu 
un nodrošinātu projekta atbilstību ES likumdošanai.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 27. jūnijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī nav 
piedāvātas iespējamās alternatīvas, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Lūgumrakstā apgalvots, ka 
ūdens piegādes projekts smagi ietekmēs gan vidi, gan sabiedriski ekonomisko sfēru. 

Kā norādījis lūgumraksta iesniedzējs, tā kā nav veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums, 
tiek pārkāpta 1985. gada 27. jūnija Padomes Direktīva 85/337/EEK par zināmu sabiedrisku un 
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privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1 (IVN direktīva), kas grozīta ar 1997. gada 
3. marta Padomes Direktīvu 97/11/EK2. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz sabiedriskās līdzdalības trūkumu projekta sagatavošanā kā 
uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvas 2003/35/EK 
neievērošanu, kura paredz sabiedrības līdzdalību zināmu ar vidi saistītu plānu un programmu 
izstrādē, un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju vērsties tiesā groza Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK3. 
Lūgumrakstā uzsvērts, ka varas iestādes pārkāpušas arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un 
ar ko atceļ Padomes Direktīvas 90/313/EEK4.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka nav ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz 
vidi novērtējumu5 (SIVN direktīva).

Lūgumraksta iesniedzējs negatīvi vērtē dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
iekļaušanu Natura 2000 tīklā, tādējādi projekts pārkāptu saistības, kas noteiktas 1979. gada 
2. aprīļa Padomes Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību6 (Putnu direktīva) un 
Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas 
un. floras aizsardzību7 (Dzīvotņu direktīva).

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Spānijas varas iestādes nav spējušas novērst ūdens 
ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanos, kā norādīts 2000. gada 23. oktobra Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā8 (Ūdens struktūrdirektīva). 

II. Komisijas sniegtie komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir lietas kursā par lūgumrakstā norādītajām pretenzijām, kas arī bija iemesls sūdzību 
iesniegšanai Komisijā.
Komisijas izmeklēšanas ietvaros Spānijas varas iestādes ziņoja, ka projekta mērķis ir uzlabot 
Upper Taibilla kanāla ūdens piegādi bez ūdens resursu palielināšanas, kas likumīgi piešķirti 
pārvaldes institūcijai, kuras pārziņā ir Upper Taibilla kanāls. Šādi rīkojoties, tiks nodrošināta 
dzeramā ūdens piegāde 23 pašvaldībām Albacete un Murcia provincēs, kuras regulāri cieš no 
sausuma, kā arī tiks samazināta ārkārtas situācijas ūdens trūkuma dēļ citās 53 pašvaldībās.

Tā kā nav paredzēta ūdens resursu pārnese no viena ūdens baseina otrā, projekts nav minēts 
IVN direktīvas I un II pielikumu sarakstā. Tā rezultātā dalībvalstij nav jāveic projekta 
ietekmes uz vidi novērtējums. Tomēr varas iestādes veica ietekmes uz vidi novērtējumu 
2000.gadā. Nav identificēti direktīvas pārkāpumi. 

  
1 OV L 175, 5.7.1985, 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997, 5. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.
4 OV L 41, 14.2.2003, 26. lpp.
5 OV L197, 21.7.2001, 30. lpp.
6 OV L 103, 25.4.1979, 1. lpp.
7 OV L 206, 22.7.1992, 7. lpp.
8 OV L 327, 22.12.2000, 1. lpp.
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Attiecībā uz norādītajiem Direktīvas 2003/35/EK par publisku līdzdalību nosacījumu 
pārkāpumiem Komisija uzskata, ka šī direktīva nav piemērojama līgumrakstā minētajām 
pretenzijām, jo projekts tika apstiprināts pirms direktīvas noteikumu transponēšanas valsts 
likumā termiņa beigām.

Piemērojot Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, lai gan 
pieprasījums pēc informācijas pieejamības iesniegtajā lūgumrakstā tika formulēts ļoti 
vispārinātā veidā, varas institūcijas lūgumraksta iesniedzējam ir sniegušas atbildi. Saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem, ja pieprasījums ir noformēts ļoti vispārinātā veidā, varas iestādēm 
pēc iespējas ātrāk, vēlākais - mēneša laikā, jāinformē lūgumraksta iesniedzēju par prasības 
precizēšanu un jāsniedz palīdzība savas kompetences ietvaros. 
Kad izdarīti atbilstošie labojumi, lūgumraksta iesniedzējs tiek lūgts iesniegt attiecīgajai varas 
iestādei jaunu prasību ar iekļautajiem pieprasītās informācijas precizējumiem. Varas iestāžu 
pakļautībai Direktīvas 2003/4/EK prasībām, procedūrām, kas minētas 6. panta 1. un 2. punktā, 
pirmkārt, jābūt piemērotām valsts līmenī.

Attiecībā uz atbilstību SIVN direktīvai Komisija uzskata, ka projekts, kas ir lūgumraksta 
objekts, nevar tikt traktēts kā plāns vai programma iepriekšminētās direktīvas ietvaros. Tā 
rezultātā direktīvu nepiemēro lūgumrakstā noradītājām pretenzijām.

Izskatot atbilstību Ūdens struktūrdirektīvai, Komisija uzskata, ka saskaņā ar visu pieejamo 
informāciju, nav iespējams secināt, ka projekts izraisīs virszemes ūdeņu radību bojāeju.

Galu galā Komisija uzsver, ka varas iestādes ir pārliecinātas, vadoties pēc līdzīgu situāciju 
analīzes, ka projekts visdrīzāk neietekmēs ”Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura
y del Mundo” - apgabalu, ko kādreiz, vadoties pēc Dzīvotņu direktīvas, ierosināja noteikt kā 
Kopienas nozīmes teritoriju (SCI). 

Komisija uzskata, ka Eiropas Kopienas Tiesas spriedumā lietā C-117/031 Dzīvotņu direktīvas 
iedarbība interpretējama tādā nozīmē, ka varas iestādēm ir pienākums pieņemt piemērotus 
aizsardzības pasākumus, ievērojot direktīvā paredzēto aizsardzības mērķi, lai nodrošinātu 
atbilstošās ekoloģiskās intereses, kuras šīm teritorijām ir valstiski nozīmīgas.

Komisija uzskata, ka kompetento iestāžu veiktos aizsardzības pasākumus (saistībā ar 
ekoloģiskas ūdens plūsmas sistēmas iekārtošanu starp Segura un Taibilla upēm; vadības 
pasākumu definēšanu; un dabiskās dzīvotņu vides un savvaļas floras un faunas aizsardzības 
pasākumu pieņemšanu) var uzskatīt par atbilstošiem.

III. Secinājumi

Pierādījumu trūkumu dēļ par EK vides tiesību pārkāpumu Komisija neierosina lietas tālāku 
izskatīšanu. 

  
1 OV C 57,5.3.2005, 7. lpp.


	650277lv.doc

