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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0748/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan Manuel 
Iruela Sánchez, par iespējamiem EK vides tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar 
ūdens pārvades projektu uz Castril upes Granadā, Andalūzijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Spānijas iestāžu lēmumu apstiprināt projektu, kura mērķis ir 
sistematizēt Castril upes virzienu, lai nodrošinātu ūdensapgādi Bazas pilsētai. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, projekts radītu neatgriezenisku kaitējumu ne tikai Castril
upei, bet arī Peña de Castril aizsargājamai teritorijai un „Conjunto Histórico de Castril”, kas 
ir daļa no valsts kultūras mantojuma. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd projektam izvēlēto 
variantu un uzskata, ka lēmumā nav pienācīgi novērtēta videi labvēlīgāka alternatīva. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nav ievērota Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai, Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar 
vidi saistītu plānu un programmu izstrādē, un Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu 
aizsardzību, un lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un apturēt projekta īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzēja minēto projektu apstiprinājušas Spānijas iestādes ūdensapgādes
nodrošināšanai Bazas pilsētā. Saskaņā ar projektu, izmantojot 25 km garu cauruļvadu, kas 
stiepsies gar upi, ūdeni ņems no Portillo ūdenskrātuves Castril upē netālu no Castril pilsētas, 
kur dzīvo lūgumraksta iesniedzējs. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projekts upei radīs 
neatgriezenisku vides kaitējumu. Turklāt projekts ir apstiprināts steidzamības kārtā, tādējādi 
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izvairoties no tā sabiedriskas apspriešanas, bet steiga šajā gadījumā nav attaisnojama, jo 
Bazas pilsēta nekad nav cietusi no nepietiekamas ūdensapgādes. Lūgumraksta iesniedzējs 
apliecina, ka lūdzis institūcijām ar projektu saistītos dokumentus, taču atbildi nav saņēmis. 
Saskaņā ar sniegto informāciju nav veikts alternatīvu novērtējums, un lūgumraksta iesniedzējs 
piedāvā videi draudzīgāku un lētāku variantu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nav ievēroti šādi tiesību akti:

 Direktīva 2003/4/EK1 par vides informācijas pieejamību sabiedrībai;
 Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 

Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem;

 Direktīva 2003/35/EK2, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē;

 Direktīva 92/43/EEK3 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;
 Direktīva 79/409/EEK4 par savvaļas putnu aizsardzību.

Saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK Komisija vēlētos atgādināt, ka saskaņā ar Kopienas vides 
tiesību aktiem Castril upi neuzskata par Natura 2000 teritoriju. Par lūgumrakstā minētā 
projekta iespējamo ietekmi uz blakusesošajām Natura 2000 teritorijām jālemj atbildīgajai 
vides iestādei. Atbildīgo institūciju pienākums ir nodrošināt IV pielikumā iekļauto ar upi 
saistīto sugu aizsardzību un par iespējamām atkāpēm, ar noteikumu, ka tiek ievērotas
Direktīvā 92/43/EEK noteiktās prasības, ziņot Komisijai. Līdz šim Komisija nav informēta 
par atkāpēm, ko varētu attiecināt uz šo konkrēto situāciju. Lūgumrakstā minētas arī citas 
putnu sugas, kuru dzīvotņu iznīcināšana būtu jānovērš atbildīgajām iestādēm.

Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK, ŪPD), kas publicēta 2000. gada decembrī5, paredz 
detalizētu ūdens resursu izmantošanas plānošanu, izstrādājot upju baseinu apsaimniekošanas 
plānus (RBMP), lai izvairītos no neilgtspējīgiem risinājumiem un neatgriezeniska kaitējuma 
videi. Saskaņā ar ŪPD pirmo RBMP publicēs līdz 2009. gada decembrim. ŪPD 4. pantā ir 
izklāstīti divi galvenie vispārīgie šīs direktīvas vides aizsardzības mērķi: novērst ūdenstilpņu
stāvokļa pasliktināšanos un līdz 2015. gadam uzlabot visu ūdens resursu stāvokli. No 
2009. gada, lai varētu sasniegt ŪPD vides aizsardzības mērķus, ikviens plāns vai programma, 
kas ietekmē ūdens resursus vai ūdens kvalitāti, būs jāsaskaņo ar RBMP noteikumiem. Jaunu 
projektu gadījumā ŪPD 4. panta 7. punkts pieļauj virszemes ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, 
ja ir ievēroti zināmi nosacījumi. Nodrošināt šo nosacījumu ievērošanu šādos gadījumos ir 
Spānijas iestāžu pienākums.

Saistībā ar pārējiem lūgumrakstā minētajiem Kopienas tiesību aktiem Komisija atgādina, ka

                                               
1 OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.
2 OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
3 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
4 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
5 Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000.
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Eiropas Padomes un Parlamenta Regula (EK) Nr. 1367/20061 attiecas uz Orhūsas 
Konvencijas piemērošanu Kopienas iestādēm un struktūrām, nevis valsts iestādēm.

Direktīva 85/337/EEK2, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/35/EK
(pazīstama kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva), paredz veikt dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Saskaņā ar sniegto informāciju 
lūgumrakstā minētais projekts neietilpst Direktīvas 85/337/EEK I pielikuma darbības jomā, 
tādēļ tā novērtējums nav obligāts. Iespējams, projekts ietilpst Direktīvas 85/337/EEK II 
pielikuma 10. punkta j) apakšpunktā minētajā kategorijā — šādos gadījumos projekti, ja tie 
var būtiski ietekmēt vidi, jānovērtē atbilstoši Direktīvas III pielikumā minētajām 
robežvērtībām jeb kritērijiem. Par to, vai kāds projekts var vai nevar būtiski ietekmēt vidi, 
vispirms lemj dalībvalsts atbildīgā iestāde. Projektu sabiedrisku apspriešanu IVN direktīva 
paredz rīkot tikai tad, ja ir nolemts veikt IVN, bet šajā gadījumā, kā skaidrots iepriekš, IVN 
nav obligāts, tāpēc lēmums par projekta sabiedrisku apspriešanu ir dalībvalsts kompetentās 
iestādes ziņā.

No lūgumraksta teksta saprotams, ka iesniegta prasība saņemt ar vidi saistīto informāciju, bet 
saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto atbilde nav saņemta. Direktīva 2003/4/EK paredz 
vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Attiecīgi valsts iestāžu pienākums ir sniegt 2. panta 
1. punktā definēto to rīcībā esošo vai tām pieejamo vides informāciju ikvienam interesentam, 
neprasot informācijas pieprasījuma pamatojumu. Direktīvas 3. panta 2. punktā ir minēti 
konkrēti šīs informācijas sniegšanas termiņi. Ja pieprasījums ir formulēts pārāk vispārīgi, tad 
pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā mēneša laikā valsts iestādei ir jālūdz informācijas 
pieprasītājam precizēt jautājumus un jāpalīdz viņam to izdarīt. Tomēr valsts iestāde 
pieprasījumu var arī noraidīt, ja uzskata šādu rīcību par pareizu. Vides informācijas 
pieejamība nozīmē tādas informācijas pieejamību, kura atrodas valsts iestāžu rīcībā un kura 
iestādēm nav jāsagatavo vai jāpapildina. Ja valsts iestādei, kurai adresēts pieprasījums, 
pieprasītās informācijas nav, vai tā nav pieejama pilnā apjomā, bet ir zināms, ka šī informācija 
ir pieejama citai valsts iestādei, tai, tiklīdz iespējams, jānodod pieprasījums minētajai iestādei 
un attiecīgi jāinformē informācijas pieprasītājs vai jāpaziņo informācijas pieprasītājam, kurā 
valsts iestādē iespējams vērsties, lai iegūtu pieprasīto informāciju (Direktīvas 2003/4/EK 
4. panta 4. punkta a) apakšpunkts).

Komisija vēlētos uzsvērt, ka lūgumraksta iesniedzēja iesniegumu Castril pašvaldības iestādei 
varētu uzskatīt par pārāk vispārīgu. Turklāt daži tā aspekti neatbilst vienkāršai piekļuvei vides 
informācijai Direktīvas 2003/4/EK izpratnē. Neatkarīgi no tā, vai Castril pašvaldības iestāžu 
rīcībā ir vai nav visa pieprasītā informācija, šai iestādei jāievēro Direktīvas 2003/4/EK 
4. panta 4. punkta a) apakšpunkta noteikumi.

Direktīvas 2003/4/EK 6. pants paredz tiesas pieejamību. Ikvienam informācijas pieprasītājam, 
kas uzskata, ka viņa informācijas pieprasījums ir ignorēts vai nepamatoti noraidīts (pilnīgi vai 

                                               
1 Eiropas Padomes un Parlamenta 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, OV L 264, 25.9.2006.
2 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
3 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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daļēji) vai uz to nav saņemta pienācīga atbilde, ir pieejamas 1. un 2. punktā paredzētās 
pārskatīšanas procedūras.

Tāpēc Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju izmantot visas Direktīvā 2003/4/EK
piedāvātās piekļuves iespējas vides informācijai un nepieciešamības gadījumā arī 
pārskatīšanas procedūras.

Secinājumi

Ņemot vērā pieejamo informāciju, nav pietiekamu pierādījumu, ka tiktu pārkāptas Regulā 
(EK) Nr. 1367/2006 un Direktīvās 2003/4/EK, 2003/35/EK, 92/43/EEK, 79/409/EEK, 
grozītajā Direktīvā 85/337/EEK un Direktīvā 2000/60/EK noteiktās prasības.
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