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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 610/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel Hernandez 
Barrios, par pārkāpumiem saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru attiecībā 
uz pazemes notekcauruli Xagó, Asturiasā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par iespējamo kaitīgo ietekmi uz Kantabrijas krastu, it 
īpaši „Cabo Peñas” pazemes notekcaurules daļā Xagó, Asturiasā. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka ir novēroti vairāki pārkāpumi attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 
saistībā ar šo notekcauruli, pa kuru plūst mājsaimniecības un rūpnieciskais piesārņojums no 
divpakāpju attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo rajonu, kurā mīt 150 000 iedzīvotāju. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš un citi PAS Asturasas partijas biedri plānošanas 
posmā ir vairākas reizes reģistrējuši sūdzības vietējās, reģionālās un valsts iestādēs par 
pārkāpumiem bijušās Publisko iepirkumu un transporta ministrijas ziņojumā. Taču viņu 
iebildumus neņēma vērā. Piemēram, ziņojumā ir norādīts, ka nav iespējams iegūt noteiktus 
rādītājus vai datus, jo nelabvēlīgi laika apstākļi padara īpašās iekārtas darboties nespējīgas. 
Nobeigumā lūgumraksta iesniedzējs secina, ka visefektīvāk problēmu varētu risināt, uzstādot 
trīspakāpju attīrīšanas iekārtu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 19. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

1. Pamatojums/fakti

Manuel Hernández Barrios sūtīja lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, lai sūdzētos par 
zemūdens atveres izveidi Xagó notekūdens izlejai no Avilés, Castrillón, Corvera un Gozón
rajoniem.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „Memoria” (ziņojumā), kuru 1992. gadā izstrādāja 
Publisko iepirkumu un transporta ministrija, ir atrodami pārkāpumi:

1) mērījumus Avilés apgabala meteoroloģiskajās stacijās „nevarēja nolasīt, jo sliktie laika 
apstākļi padarīja visu okeanogrāfisko aprīkojamu darboties nespējīgu”;

2) attiecībā uz mērījumiem netālu no apgabala, t.i., tuvumā atverei, ir atklāts, ka „sliktie laika 
apstākļi kavēja ADCP (Doplera akustiskā straumes profila mērītājs) pareizu darbību, tādēļ 
nebija iespējams gūt informāciju par plūdmaiņām (paisumu)”;

3) attiecībā uz mērījumiem attālos apgabalos, ir norādīts, ka „meteoroloģiskā stacija, kas 
atrodas San Juan bākā, nefunkcionēja, tādēļ ierakstītos datus nevarēja izmantot”.

Atveres attālums no krasta būs tikai 1431 metrs, un tā atradīsies aptuveni 10 metru dziļumā, 
zonā, kas jau ir piesārņota.

2. Komisijas komentāri

Ar Komisijas 26. oktobrī pieņemto Lēmumu C(2004) 4284 apstiprināja finansiālas palīdzības 
piešķiršanu šim projektam 15 470 000 eiro apmērā (Kohēzijas fonds).

Saskaņā ar Spānijas iestāžu iesniegumā pausto informāciju ir veiktas vairākas darbības, lai 
iegūtu okeanogrāfiskos datus un pietiekamu informāciju projekta iespējamās ietekmes uz 
jūras piesārņojumu novērtēšanai, konkrēti – 1992. gada oktobrī, 1993. gada janvārī un jūnijā, 
1995. gada decembrī.

2003. gada 28. novembrī Vides ministrijas „Secretaría General de Medio Ambiente” (Vides 
ģenerālsekretariāts) ar „Resolución”1 apstiprināja ietekmes uz vidi novērtējumu, pamatojoties 
uz novērtējumu, ko sniedza „Confederación Hidrográfica del Norte” (Ziemeļu baseina 
konfederācija) 2001. gada septembrī. Šajā „Declaración de Impacto Ambiental” (Ietekmes uz 
vidi deklarācija) skaidrots, ka attiecībā uz projektu un ietekmes uz vidi novērtējumu notika 
publiskas konsultācijas, tostarp iekļaujot Vides uzraudzības programmu, lai izvairītos no 
jebkāda veida piesārņojuma.

3. Secinājumi

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja un Spānijas iestāžu sniegto informāciju caur Kohēzijas 
fonda iesniegumu un „Declaración de Impacto Ambiental” (Ietekmes uz vidi deklarācija)
ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprinājums tika pieņemts, ņemot vērā daudzus citus 
pētījumus un it īpaši pētījumu, kuru nodrošināja projekta veicinātājs („Confederación
Hiodráulica del Norte”) 2001. gadā, nevis to, uz kuru atsaucas M. Hernández.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, nav novērojams Kopienas tiesību akta pārkāpums vides 
jomā.

  
1 Boletín Oficial del Estado (Spānijas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 300, 2003. gada 16. decembris.
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