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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1391/2007, ko „Plataforma para la defensa del Río Castril”
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Angel Ortiz Lopez par kaitīgo 
ietekmi, ko radīs būvdarbi uz Castril upes, kuru mērķis ir nodrošināt ūdensapgādi 
Baza, Caniles un Zújar apdzīvotajām vietām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Spānijas Vides ministrijas lēmumu apstiprināt ārkārtas darbu 
veikšanu uz Castril upes, lai nodrošinātu ūdensapgādi Baza, Caniles un Zújar apdzīvotajām 
vietām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darbi būs nesamērīgi, un tos nevar pamatot ar 
nepieciešamību pēc ūdens iepriekš minētajās apdzīvotajās vietās. Lūgumraksta iesniedzējs 
skaidro, ka plānotie darbi radīs neatgriezenisku kaitējumu upes unikālajai ekosistēmai un 
pārkāps EK Direktīvas 85/377 un 92/43.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Spānijas iestāžu apstiprināto projektu, kura mērķis ir 
apgādāt ar ūdeni Baza pilsētu. Lai iegūtu ūdeni no Castril upes deltā esošās Portillo
ūdenskrātuves, pie kuras atrodas Castril pilsēta, kurā dzīvo lūgumraksta iesniedzējs, projektā 
paredzēts 25 km garumā gar upi ielikt ūdensvada caurules. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka šis projekts radīs upei neatgriezenisku ekoloģisku kaitējumu. Saskaņā ar iesniegto 
informāciju nav izvērtētas alternatīvu risinājumu iespējas, un lūgumraksta iesniedzējs piedāvā
mazāk dārgu un videi draudzīgāku risinājumu.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpti šādi tiesību akti:

 Direktīva 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;
 Direktīva 79/409/EEK2 par savvaļas putnu aizsardzību.
 Direktīva 85/337/EEK3, kurā veikti grozījumi ar Direktīvu 97/11/EK4,

Attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK Komisija vēlas norādīt, ka saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem vides jomā Castril upe nav klasificējama kā Natura 2000 teritorija. Minētā projekta 
iespējamā ietekme uz blakus esošajām Natura 2000 teritorijām jānosaka atbildīgajai vides 
iestādei. Attiecībā uz IV pielikumā minētajām upē mītošajām sugām iesaistītajām iestādēm 
jānodrošina šo sugu aizsardzības pasākumi un par gadījumiem, kuros konstatētas atkāpes no 
Direktīvā 92/43/EEK noteiktajām prasībām, jāziņo Komisijai. Līdz šim Komisija nav 
saņēmusi informāciju par jebkādām atkāpēm, kas varētu attiekties uz šo konkrēto gadījumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs piemin arī citas putnu sugas. Saskaņā ar Direktīvu atbildīgajām 
iestādēm jānodrošina arī šo sugu dzīvotņu saglabāšana.

Ūdens pamatdirektīvā (2000/60/EK, WFD), kas publicēta 2000. gada decembrī5, konstatēta
nepieciešamība veikt detalizētu ūdens resursu izmantošanas plānošanu, izveidojot Upes 
baseina apsaimniekošanas plānu (RBMP), lai izvairītos no īslaicīgiem risinājumiem un 
neatgriezeniska kaitējuma videi. Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu (WFD) pirmo Upes 
baseina apsaimniekošanas plānu publicēs līdz 2009. gada decembrim. Ūdens pamatdirektīvas
4. pantā attiecībā uz vidi ir noteikti divi galvenie mērķi: novērst ūdenstilpju stāvokļa 
pasliktināšanos un līdz 2015. gadam panākt, lai visi ūdeņi būtu labā stāvoklī. Sākot ar 
2009. gadu, jebkurš plāns vai programma, kas ietekmē ūdens resursus vai ūdens kvalitāti, būs 
jāsaskaņo ar Upes baseina apsaimniekošanas plāna noteikumiem, tā, lai tie atbilstu ūdens 
pamatdirektīvas vides mērķiem. Jaunu projektu gadījumā Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 
7. punkts pieļauj virszemes ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. 
Spānijas iestādēm jānodrošina, lai šādos gadījumos tiktu ievēroti šie nosacījumi.

Attiecībā uz Direktīvu 85/337/EEK6, kurā grozījumi veikti ar Direktīvu 97/11/EK7, un

                                               
1 OV L 206, 22.07.1992., 7.-50. lpp.

2 OV L 103, 25.04.1979., 1.-18. lpp. 

3Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. OV L 175, 05.07.1985., 40. lpp.

4Padomes 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, 14.03.1997., 5.lpp. 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000.

6Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. O V L 175, 05.07.1985., 40.lpp.

7Padomes 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, 14.03.1997., 5.lpp.
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Direktīvu 2003/35/EK (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai EIA direktīva), šajās 
direktīvās paredzēti konkrētu projektu novērtēšanas nosacījumi. Saskaņā ar iesniegto 
informāciju šis projekts neattiecas uz Direktīvas 85/337/EEK I pielikuma darbības jomu un 
tāpēc obligāts novērtējums nav nepieciešams. Minētais projekts varētu attiekties uz Direktīvas 
85/337/EEK II pielikuma 10. kategoriju, līdz ar to, ja projekts varētu radīt būtiskas sekas 
videi, ir nepieciešams veikt novērtējumu, izmantojot tā saukto skrīninga metodi, kas 
pamatojas uz šīs direktīvas III pielikumā noteiktajiem sliekšņiem jeb kritērijiem. Par to, lai 
noteiktu, kurā gadījumā ir jāveic šis novērtējums, ir galvenokārt atbildīgas attiecīgās 
dalībvalsts atbildīgās iestādes. Saskaņā ar EIA direktīvu sabiedriskā apspriešana ir 
nepieciešama tikai tad, ja ir nolemts veikt novērtējumu uz vidi. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
atbildīgo iestāžu lēmumu paziņotu sabiedrībai. Ja tiek veikts novērtējums uz vidi, jāpiemēro 
nosacījumi par sabiedrības līdzdalību, kas paredzēti grozītās direktīvas 6. pantā1. Šīs 
direktīvas pamatnostādnes paredz, ka ieinteresētajai sabiedrībai jāsaņem ne vien informācija, 
kas attiecas uz 6. panta 2. daļu, bet arī cita vides informācija, kas kļūst pieejama pēc tam, kad 
ieinteresētajai sabiedrībai ir sniegta informācija saskaņā ar 2. daļu. Šī piekļuve vides 
informācijai jānodrošina atbilstīgi Direktīvas 2003/4/EK nosacījumiem2.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, nav pietiekamu pierādījumu, lai uzskatītu, ka nav ievērotas 
Direktīvās 92/43/EEK, 79/409/EEK, grozītajā Direktīvā 85/337/EEK un Direktīvā 
2000/60/EK noteiktās prasības.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 

līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK. OV L 156, 25.03. 2003., 17.lpp

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, OV L 41, 14.02. 2003., 26.lpp.
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