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Temats: Lūgumraksts Nr. 0808/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Domínguez Gento, par Husaras upes piesārņošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka netiek veikti pasākumi, ar kuriem novērst 
turpmāku Husaras upes piesārņošanu. Viņš apgalvo, ka upe ir stipri piesārņota, izraisot zivju 
populācijas bojāeju. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Parlaments iejauktos un 
vietējām varas iestādēm pieprasītu sodīt atbildīgās personas un veikt visus nepieciešamos 
pasākumus ūdens kvalitātes atjaunošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī.

1. Priekšvēsture

Pedro Domínguez Gento nosūtīja Eiropas Parlamentam lūgumrakstu, kurā viņš sūdzas par 
atkārtotiem zivju bojāejas gadījumiem Husaras upē Spānijā. Viņš apgalvo, ka gandrīz divu 
mēnešu laikā kopumā ir bijuši trīs zivju bojāejas gadījumi netālu no Alziras un Suecas 
pilsētām un ka iepriekšējos gados šajās vietās arī ir konstatēta zivju bojāeja, tomēr valsts 
iestāžu attieksme joprojām ir pasīva. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka zivju bojāeju izraisa 
upes lēnā plūsma un iespējamā toksisko vielu izplūde upē, un lūdz ES iestādēm, lai tās no 
attiecīgajām Spānijas iestādēm pieprasa šādu informāciju — kādi pasākumi tiek īstenoti, lai 
nepieļautu šādus negadījumus; ir vai nav noteiktas tās personas, kas ir atbildīgas par šiem 
negadījumiem, un vai atbildīgās personas tiks sodītas.
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2. Komisijas komentāri

Zivis var iet bojā dažādu apstākļu dēļ. Vairākumā gadījumu zivju bojāeja notiek tādēļ, ka upē 
izvada nepietiekami attīrītus notekūdeņus. Ar 2000. gada decembrī publicēto Ūdens 
pamatdirektīvu 2000/60/EK1 ieviesa prasību sīki plānot ūdens resursu izmantošanu, 
pilnveidojot upju baseinu apsaimniekošanas plānus (UBAP), lai attiecībā uz vidi nepieļautu 
tādu risinājumu piemērošanu, kuri nav ilgtspējīgi, un lai nepieļautu neatgriezeniska kaitējuma 
nodarīšanu videi. Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu pirmo UBAP publicēs 2009. gada 
decembrī. Vispārējais Ūdens pamatdirektīvas mērķis saskaņā ar 4. pantu ir visos ūdeņos 
panākt labu ūdens kvalitāti līdz 2015. gadam. Pirmais solis, lai izstrādātu UBAP, bija Ūdens 
pamatdirektīvas 5. pants, kas noteica, ka dalībvalstīm līdz 2004. gada decembrim vajadzēja 
veikt pārskatu par to, kā cilvēku darbība ietekmē virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. 
Pārskats bija jāveic nolūkā noteikt apdraudētās ūdens krātuves, attiecībā uz kurām netika 
īstenoti direktīvas mērķi. Galu galā jautājumu par apdraudētajām ūdens krātuvēm iekļaus 
direktīvas pasākumu programmā, lai līdz 2015. gadam panāktu labu ūdens kvalitāti. Spānijas 
iestādes Komisijai ir iesniegušas 5. pantā minētā ziņojuma kopsavilkumu. Ziņojumā par 
Husaras upes baseinu ir atzīts, ka Husaras upe ir apdraudēta, ar to domājot, ka 2009. gada 
UBAP ir jāiekļauj attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu labu ūdens kvalitāti šajā upē. Atbilstoši 
informācijai, ko sniedz 5. pantā minētais ziņojums, zināmā Husaras upes daļā ir izlaists liels 
daudzums nepietiekami attīrītu notekūdeņu. Šo notekūdeņu izplūdes dēļ jautājuma izskatīšana 
ir uzskatāma par ļoti steidzamu. Šajā sakarā pret Spāniju pašlaik ir ierosinātas divas 
horizontālas procedūras sakarā ar pārkāpumiem par to, ka Spānija nepareizi īsteno Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvu 91/271/EEK2. Šīs procedūras ir saistītas ar to, ka daudzās 
Spānijas pilsētās nav nodrošināta atbilstība prasībām par komunālo notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu. Alziras un Suecas, kā arī citu pilsētu, kurās cilvēku ekvivalents ir lielāks par 
10 000, notekūdeņu izlaišana Husaras upes baseinā ir ietverta ierosinātājās procedūrās par 
pārkāpumiem.

3. Secinājumi

Kā viens no visticamākajiem lūgumrakstā izklāstītajiem zivju bojāejas cēloņiem ir jāmin 
nepietiekama Husaras upes krastos esošo pilsētu notekūdeņu attīrīšana. Komisija jau 
nodarbojas ar šīs problēmas risināšanu, veicot pārkāpumu (Direktīvas 91/271/EEK 
pārkāpumu) izmeklēšanas pasākumus. Lai nodrošinātu attiecīgus pasākumus, ar kuriem 
panākt labu ūdens kvalitāti, Komisija rūpīgi pārbaudīs upju baseinu apsaimniekošanas plānus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu 2000/60/EK.

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
2 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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