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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM 

Temats: Lūgumraksts Nr. 0274/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Geoffrey Kealty, par Direktīvas 91/271/EEK pārkāpumiem 
Corbera de Llobregat (Katalonija, Spānija) vietējā pašvaldībā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Corbera de Llobregat (Katalonija, Spānija), kurā ir 
apmēram 15 000 iedzīvotāju, vēl ir jāizveido komunālo atkritumu savākšanas sistēma. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Katalonijas un Spānijas vietējo iestāžu nespēja uzlabot 
situāciju ir EK Direktīvas 92/271 pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Corbera 
de Llobregat vēl nav saņēmusi nekādas subsīdijas un nav iekļauta nekādos ES finansētos 
notekūdeņu attīrīšanas projektos. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt 
šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Pamatojums

ES tiesību aktu noteikumi
Direktīva 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
5. panta 1. punkts dalībvalstīm liek noteikt jutīgās zonas.

3. pants nosaka:

                                               
1 OV L 135, 30.05.1991., 40. lpp.
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„Vēlākais līdz 1998. gada 31. decembrim dalībvalstis izveido kanalizācijas sistēmas 
notekūdeņu novadīšanai saņemošajos ūdeņos, ko uzskata par „jutīgajām zonām”, kā definēts 
5. pantā, no aglomerācijām, kurās cilvēku skaits pārsniedz 10 000.

Gadījumos, kad kanalizācijas sistēmas izveidei nav pamata, vai nu tādēļ, ka tā videi neradītu 
nekādu labumu, vai arī tādēļ, ka tā būtu pārāk dārga, tiek izmantotas individuālas sistēmas vai 
citas piemērotas sistēmas, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.”

Jutīgo zonu noteikšana saskaņā ar Direktīvu 91/271/EEK

2002. gadā Llobregat upe tika noteikta1 par jutīgo zonu (sākot no tās iztekas līdz Sant Feliu de 
Llobregat).

Saskaņā ar ģeogrāfisko informāciju2 Corbera de Llobregat aglomerācija atrodas Llobregat
upes baseinā augšup no Sant Feliu de Llobregat.

Pašreizējie pārkāpumu gadījumi

Komisija ir uzsākusi divas „horizontālās” (t.i., visas valsts mēroga) pienākumu neizpildes 
procedūras pret Spāniju par direktīvas 3., 4., un 5. panta pārkāpumiem. Tās attiecas uz 
daudzām Spānijas aglomerācijām. Corbera de Llobregat aglomerāciju Spānijas iestādes 
nekad nav minējušas sakarā ar Komisijas pārskatiem, kas veikti saskaņā ar 
Direktīvu 91/271/EEK, un tādēļ tā šajās procedūrās nav iekļauta.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Corbera de Llobregat aglomerācijā ir vairāk nekā 
15 000 iedzīvotāju un tā nav aprīkota ar direktīvas prasībām atbilstošu notekūdeņu savākšanas 
sistēmu. Viņš ziņo, ka puse aglomerācijas vēl arvien izmanto septiskās tvertnes.

Viņš uzskata, ka vietējās, reģionālās un valsts iestādes nav spējušas īstenot 
Direktīvu 91/271/EEK.

Viņš piemin, ka aglomerācija nav iekļauta direktīvas ieviešanas programmā un tai nav 
piešķirtas nekādas ES subsīdijas.

Komisijas komentāri

Jau kopš 2005. gada decembra ir notikusi korespondences apmaiņa starp lūgumraksta 
iesniedzēju un Komisiju.

Savās 2006. gada 20. februāra un 2006. gada 3. aprīļa vēstulēs (sk. pielikumus) Komisija 
lūgumraksta iesniedzēju informēja par vairākiem lūgumrakstā minētajiem punktiem:

                                               
1 Lēmums MAB/124/2002, publicēts Katalonijas Oficiālajā Vēstnesī 2002. gada 11. janvārī.
2 Apvienotā pētniecības centra Upju baseinu apraksts un modelēšana — Vides un ilgtspējīgas attīstības institūts 
(IES) – Versija 0.3.
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par direktīvas transponēšanu saskaņā ar 19. pantu: Komisijā pašlaik notiek Spānijas veiktās 
transponēšanas pārbaude.

– par Corbera de Llobregat neiekļaušanu direktīvas īstenošanas programmā saskaņā ar 
17. pantu. Tas ir saistīts ar faktu, ka šajā programmā sniegtā informācija tiek apkopota 
valsts līmenī un tādēļ no tās nevar iegūt detalizētu informāciju par aglomerāciju.

Attiecībā uz ES līdzekļiem ar komunālo notekūdeņu attīrīšanu saistītiem projektiem Komisija 
Komiteju var informēt, ka Corbera de Llobregat aglomerācija no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda ir saņēmusi 50 % ieguldījumu EUR 750 000 apmērā projektam ar nosaukumu 
„Colector de Corbera".

Attiecībā uz kanalizācijas sistēmu un atsaucoties arī uz Tiesas spriedumu lietā C-119/02 
(Komisija/Grieķijas Republika), Komisija uzskata, ka kanalizācijas sistēmas trūkums vai 
vispārēja septisko tvertņu izmantošana ir direktīvas 3. panta pārkāpums.

Secinājums

Komisija veiks nepieciešamos pasākumus, lai Corbera de Llobregat aglomerāciju iekļautu 
pašreizējās vai jaunajās pārkāpumu procedūrās par Direktīvas 91/271/EEK 3. panta 
pārkāpumu. Pielikumi:

1. Komisijas 2006. gada 20. februāra vēstule G. Kealty (D(2006)3214);
2. Komisijas 2006. gada 3. aprīļa vēstule G. Kealty (D(2006)5465).”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Pamatojums

Lūgumraksta iesniedzējs iepriekš vienlaikus rakstījis gan Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komitejai, gan Eiropas Komisijai. Tāpēc Komisija atbildēja gan Lūgumrakstu komitejai, gan 
tieši G. Kealty atbilstīgi iestādes pienākumam un Labas administratīvās prakses rīcības 
kodeksam.

Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu  tiesiskais regulējums ir izklāstīts 
Komisijas 2006. gada oktobra paziņojumā.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā papildu informācija

G. Kealty pēdējā vēstulē, kuru viņš sūtīja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai 
2007. gada 27. februārī, kā arī 2006. gada 15. decembra un 2006. gada 5. marta vēstulēs 
Komisijai, izvirzīti vairāki jautājumi:

- sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados izdoto attīstības un būvatļauju 
derīgums;

- kanalizācijas sistēmas finansējums gan valsts, gan Eiropas līmenī (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds);

                                               
1 OV L 135, 30.05.1991, 40.–52. lpp.
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- Direktīvas 91/271/EEK galveno noteikumu, it īpaši 3., 4., 17. un 19. panta iespējamā 
neizpilde Spānijā, Corbera de Llobregat apdzīvotās vietas un blakus esošo apdzīvoto 
vietu lielums, izpildes nodrošināšanai veiktie pasākumi;

- tehniskie un finansiālie organizatoriskie risinājumi Spānijā („Juntas de compensación”).

Komisijas komentāri

Sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados izdoto attīstības un būvatļauju 
derīgums

Lūgumraksta iesniedzējs min attīstības atļaujas, ko vietējās iestādes izdeva sešdesmitajos un 
septiņdesmitajos gados, un viņam piešķirto atļauju privātmājas būvei 1989. gadā (arī septisko 
tvertni kā notekūdeņu savākšanas līdzekli). Direktīvas 91/271/EEK noteikumi par notekūdeņu 
savākšanu un attīrīšanu attiecas gan uz privātām, gan uz sabiedriskām notekūdeņu sistēmām. 
Ņemot vērā to, ka direktīvas pieņemšanas laikā tikai daļa no notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas atbilda direktīvas mērķiem, bija acīmredzams, ka būs vajadzīga ievērojama 
plānošana un ieguldījumi, kā arī dalībvalstu atbildīgajās iestādēs izdotas atļaujas vai 
piekrišana izdarīt atkāpes. Taču direktīva neliek šķēršļus tādiem dalībvalstu 
organizatoriskajiem risinājumiem kā organizatoriska atbildība par notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu. Saskaņā ar subsidiaritātes principu tas atstāts dalībvalstu pārziņā.

Kanalizācijas sistēmas finansējums valsts un Eiropas līmenī 

Līgumā noteikts princips, ka maksā piesārņotājs (175. panta 2. punkts) un ka dalībvalstis ir 
atbildīgas par vides politikas finansēšanu un īstenošanu (175. panta 4. punkts), neskarot 
konkrētus Kopienas mēroga pasākumus. Šādus Kopienas mēroga pasākumus iepriekš un arī 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam pieņēma ar regulām par Eiropas Kohēzijas fondu un 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Tomēr šo Kopienas finansējuma instrumentu galvenās 
saņēmējas ir dalībvalstis, un dalībvalstīm ir tiesības un pienākums piešķirto tiesību robežās 
izvēlēties prioritātes un projektus. G. Kealty jau ir saņēmis informāciju par Kopienas 
finansējuma instrumentiem 2006. gada 20. februāra Komisijas vēstulē.

Direktīvas 91/271/EEK galveno noteikumu, it īpaši 3., 4., 17. un 19. panta, iespējamā 
neizpilde Spānijā, Corbera de Llobregat apdzīvotās vietas un blakus esošo apdzīvoto vietu 
lielums, izpildes nodrošināšanai veiktie pasākumi.

Kā norādīts iepriekšējā Komisijas paziņojumā par lūgumrakstu Nr. 274/2006, Komisija ir 
uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret Spāniju par Direktīvas 91/271/EEK 
noteikumu neizpildi. Šajā pārkāpuma procedūrā iekļauta lūgumraksta iesniedzēja sniegtā 
informācija par Corbera de Llobregat apdzīvotās vietas (aglomerācijas) lielumu, tādējādi 
paplašinot pārkāpuma procedūras apjomu un attiecinot to uz Corbera. Sakarā ar to Komisija 
vēlas uzsvērt, ka iedzīvotāju sūdzības un arī lūgumrakstus bieži izmanto saistībā ar 
pienākumu neizpildes procedūrām. G. Kealty tika informēts par to 2003. gada 3. aprīļa 
vēstulē.

Pildot Līguma kuratora uzdevumu, Komisija sāks nepieciešamās pienākumu neizpildes 
procedūras.
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Kas attiecas uz Direktīvu 91/271/EEK, tā ir publicēta visās Kopienas valodās „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejama arī internetā. Tomēr tāpat kā visas direktīvas tā 
attiecas uz visām dalībvalstīm, un tātad tā jātransponē valsts tiesību aktos. Valsts tiesību aktu 
publicēšana ir dalībvalstu pienākums.

Tehniskie un finansiālie organizatoriskie risinājumi Spānijā („Juntas de compensación”).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, pēc viņa domām, Katalonijā (atbildības sadale starp 
Katalonijas Ūdens aģentūru un „Juntas de compensación”) pieņemtie organizatoriskie 
risinājumi notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā ir nepietiekami, un pieprasa iejaukties, lai šo 
situāciju mainītu.

Direktīvā 91/271/EEK noteiktas skaidras vides prasības notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, 
un Komisija kā Līguma kurators veic īstenošanai nepieciešamos pasākumus. Tomēr saskaņā 
ar subsidiaritātes principu tehniskā un finansiālā organizācija gan vietējā, gan reģiona un 
valsts līmenī ir tikai un vienīgi dalībvalsts pienākums. Tātad nav juridiskā pamata, lai 
Komisija tieši iejauktos.

Komisijas nostāja

Komisija kā Līguma kurators ir veikusi nepieciešamos pasākumus Direktīvas 91/271/EEK 
ieviešanai Spānijā, un tā turpinās šo darbu. Informācija, kuru lūgumraksta iesniedzējs sniedzis 
tieši Komisijai un kura minēta lūgumrakstā, ir iekļauta šajos īstenošanas pasākumos.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Kopš 2006. aprīļa notika intensīva sarakste starp lūgumraksta iesniedzēju un Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komiteju; vienlaicīgi lūgumraksta iesniedzējs vērsās arī tieši 
Komisijā.

Lūgumraksta iesniedzējs un Spānijas iestāžu pārstāvis 2007. gada 13. septembrī apmeklēja 
Lūgumrakstu komiteju.

Lūgumraksta iesniedzējs saistībā ar Direktīvu 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu pauž bažas par šādiem jautājumiem:

- komunālo notekūdeņu savākšanas noteikumu pārkāpums;
- neatbilstoša noteikumu transponēšana Spānijas tiesību aktos.

13. septembrī lūgumraksta iesniedzējs iesniedza vairākus dokumentus (Geoffrey John Kealty 
paziņojums, sanāksmes dokuments un ziņojums „informe por John Kealty and Rosa Ibanez 
Julve”). Vēlāk lūgumraksta iesniedzējs iesniedza Lūgumrakstu komitejai vēl trīs dokumentus, 
kas izdoti 2007. gada 18. novembrī, 2007. gada 2. decembrī un 2007. gada 16. decembrī.

Spānijas iestādes iesniedza Lūgumrakstu komitejai 2007. gada 16. oktobra vēstuli.

Komisija sniedz šādus komentārus: ir ļoti būtiski noteikt, vai vieta, kur atrodas lūgumraksta 
iesniedzēja māja, ir direktīvas darbības jomā — ir jānosaka, kurā aglomerācijas vietā šī māja 
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atrodas un kāds ir aglomerācijas lielums:

a) saistībā ar „horizontālo” pārkāpumu procedūru pret Spāniju (kurā Komisija pēc 
lūgumraksta saņemšanas ir iekļāvusi arī Corbera de Llobregat jautājumu) Spānijas iestādes 
ziņoja, ka Corbera de Llobregat aglomerācijā iedzīvotāju skaits ir 2567. Lūgumraksta 
iesniedzējs minēja, ka iedzīvotāju skaits aglomerācijā pārsniedz 15 000;

b) līdz šim Lūgumrakstu komitejai iesniegtā informācija neļauj noteikt precīzu lūgumraksta 
iesniedzēja mājas atrašanās vietu. Arī meklējumi internetā 1 nav devuši nekādus pārliecinošus 
rezultātus.

Vēstulē no Spānijas iestādēm ir sniegts kopsavilkums par Direktīvas 91/271/EEK 
transponēšanu valsts un reģionu līmenī. Tajā norādīts, ka notekūdeņu savākšanas jautājumus 
(prioritārā kārtībā) risina, īstenojot PSARU (Komunālo notekūdeņu attīrīšanas programmas). 
Saskaņā ar sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzēja dzīves vietā esošā notekūdeņu 
savākšanas sistēma ir pievienota galvenajam kolektoram („collector en alta”), kas savukārt ir 
pievienots Sant Feliu de Corberat notekūdeņu attīrīšanas stacijai. Tomēr trūkst pievienošanas 
atļaujas.

Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka viņa dzīves vietā ir notekūdeņu savākšanas sistēma 
(„collector en baja”), bet apstrīd apgalvojumu, ka galvenais kolektors („collector en alta”) ir 
pabeigts, jo vēl joprojām nav uzstādīti 3 sūkņi.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Spānijas Dekrētā-likumā 11/95 nav 
atbilstoši transponēta direktīvas 2. panta 5. daļa, kurā sniegta kanalizācijas sistēmas definīcija.

Komisija pārbaudīja iepriekš minētās definīcijas transponēšanas atbildību reģionālajos tiesību 
aktos un nekonstatēja iespējamu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Komisija turpinās īstenot „horizontālo” pārkāpumu procedūru pret Spāniju, lai nodrošinātu 
atbilstību visiem Direktīvas 91/271/EEK noteikumiem, un pēc tam tā mēģinās noskaidrot 
precīzu lūgumraksta iesniedzēja mājas atrašanās vietu Corbera de Llobregat aglomerācijā. 
Komisija iesniegs Lūgumrakstu komitejai papildu informāciju.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Šā lūgumraksta pamatā ir sūdzība par notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
trūkumu konkrētā apdzīvotā teritorijā Corbera de Llobegat pašvaldībā (Spānija). Ar šo 
galveno faktu bija saistīta informācija par attīstības un būvatļauju derīgumu, kas tika izdotas 
sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, par kanalizācijas sistēmas 
finansējumu gan valsts, gan Eiropas Savienības līmenī, par formāli juridisko 
Direktīvas 91/271/EEK transponēšanu dalībvalsts tiesību aktos, kā arī par tehniskajiem un 
finansiālajiem organizatoriskajiem risinājumiem Spānijā (ar dažādu struktūru starpniecību 
projektētās, būvētās un darbinātās kanalizācijas sistēmas — Katalonijas Ūdens aģentūra, 
„Juntas de compensación”). 

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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Pēc Lūgumrakstu komitejas lūguma Komisija ir veikusi visaptverošu šo jautājumu 
novērtējumu un atbildēja, sniedzot vairākus paziņojumus, no kuriem pēdējais bija 2008. gada 
janvārī.

Pēdējā paziņojumā komitejai 2008. gada janvārī Komisija uzņēmās noteikt lūgumraksta 
iesniedzēja mājas precīzu atrašanās vietu Corbera de Llobregat pašvaldībā. Izrādījās, ka 
iepriekšējās neskaidrības ir radījis tas, ka karšu sastādītāji vienai un tai pašai ielai ir 
izmantojuši divus dažādus nosaukumus: „Calle de la Federación AAPP” un „Calle Salvador 
Dalí”. Pēc šā precizējuma Komisija var apstiprināt, ka lūgumraksta iesniedzēja māja atrodas 
vietā, ko Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1, nosaka kā 
„aglomerāciju”2, un to, ka tāpēc uz šo konkrēto apdzīvoto teritoriju attiecas attiecīgās 
direktīvas 3. pantā un 4. pantā noteiktie pienākumi. Saskaņā ar informāciju, ko Lūgumraksta 
komitejai sniedza Spānijas iestādes, iespējamie izņēmumi, kas noteikti 3. panta 1. punkta 
pēdējā teikumā3 , šajā gadījumā nav ņemami vērā.

Komisija ir rūpīgi pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju.

1. Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru 
pret Spāniju par nepietiekamu Direktīvas 91/271/EEK izpildi Corbera de Llobregat
aglomerācijā.

2. Savā sarakstē ar Komisiju lūgumraksta iesniedzējs ir apstrīdējis pilnīgu formālo 
transponēšanu. Šajā saistībā Komisija vēlētos uzsvērt , ka

a. saskaņā ar EK līguma 249. pantu direktīvas „uzliek saistības attiecībā uz 
sasniedzamo rezultātu, bet ļauj valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un 
metodes”,

b. Spānijas tiesību akti Real Decreto-ley Nr. 11/1995 un Decreto-ley Nr. 509/1996, 
kuros transponēti direktīvas noteikumi, papildināja jau spēkā esošos tiesību aktus 
attiecībā uz pašvaldību pienākumu nodrošināt notekūdeņu savākšanu (vispārējā 
likuma Nr. 7/1985, ar ko reglamentē pašvaldību darbību, 26. pants („Reguladora de 
las Bases de Régimen Local”) ar īpašu atsauci uz šādiem jau spēkā esošiem tiesību 
aktiem Real Decreto-ley Nr. 11/1995 preambulā).

3. Attiecībā uz citām šī lūgumraksta daļām Komisija ir paskaidrojusi iepriekšējā paziņojumā, 
ka nav nekāda juridiskā pamata, lai Komisija iejauktos.”

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991, 40.–52. lpp.
2 Direktīvas 91/271/EEK 2. panta 4. punkts: „aglomerācija” nozīmē zonu, kur iedzīvotāju skaits un/vai 
ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu savākt notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē. 
3 Direktīvas 91/271/EEK 3. panta 1. punkta pēdējais teikums: „Ja kanalizācijas sistēmu izveidošana nav 
pamatota, jo tā vai nu nedos nekādu labumu videi, vai ietvers pārmērīgas izmaksas, izmanto individuālas 
sistēmas vai citas piemērotas sistēmas, kas nodrošina to pašu vides aizsardzības līmeni.”
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