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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts 0301/2008, ko Plataforma para la defensa del agua del valle de 
Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Granada) vārdā i iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Rosa Maria Fernandez Jiménez un kam pievienoti 4 paraksti, par 
iespējamiem EK Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumiem attiecībā uz pudelēs pildīta 
ūdens ražošanas rūpnīcas „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.” celtniecību un 
darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka vietējās, reģionālās un valsts varas iestādes, iespējams,
pārkāpušas EK Ūdens pamatdirektīvu, jo ir apstiprinājušas pudelēs pildīta ūdens ražošanas 
rūpnīcas „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.” (Granāda) celtniecību un darbību. 
Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret to, ka šī rūpnīca ar savu darbību riskē radīt nopietnu
kaitīgu ietekmi uz ūdens nesējslāni, kas apgādā Lagunas del Padul, kas atrodas Sjerranevadas 
Dabas parkā un ir Kopienas aizsargājama teritorija saskaņā ar EK Dabisko dzīvotņu 
direktīvu 92/43EEK. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz projektu, ko apstiprinājušas Spānijas varas iestādes, par 
minerālūdens rūpnīcas celtniecību Dúrcal (Granāda).

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret to, ka šī rūpnīca ar savu darbību riskē radīt nopietnu 
kaitīgu ietekmi uz ūdens nesējslāni, kas apgādā Lagunas del Padul, kas atrodas Sjerranevadas 
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Dabas parkā un ir Kopienas aizsargājama teritorija saskaņā ar EK Dabisko dzīvotņu 
direktīvu 92/43/EEK. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāpti šādi tiesību akti:

 Direktīva 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;
 Direktīva 2000/60/EK2, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 

jomā (Ūdens pamatdirektīva)

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Attiecībā uz Direktīvu 92/43/EEK, Komisija vēlas uzsvērt, ka Durcal pašvaldība daļēji 
atrodas Kopienas nozīmes teritorijā (KNT) ES6140004 Sierranevada. Padomes 
Direktīvā 92/43/EEK nav aizliegta būvniecība Natura 2000 teritorijās, bet šīs direktīvas
6. pantā noteikti aizsardzības pasākumi, kas jāņem vērā tajos projektos, kuros paredz būtisku 
ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. Lūgumraksta iesniedzēja nav sniegusi nekādus 
paredzamās ietekmes pierādījumus, kāda šim projektam varētu būt uz teritorijas integritāti. 
Turklāt saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas pausto informāciju atbildīgā vides aizsardzības 
iestāde nav konstatējusi būtisku projekta ietekmi uz Kopienas nozīmes teritoriju.

Attiecībā uz Eiropas tiesību aktu piemērošanu ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN) šis 
projekts varētu attiekties uz Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3, kuru groza ar Padomes Direktīvu 97/11/EK4 un 
Direktīvu 2003/35/EK5 (IVN direktīva), II pielikuma 10. punkta 1. apakšpunkta darbības 
jomu. Saistībā ar II pielikumā ietvertajiem projektiem dalībvalstis, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi vai pēc dalībvalstī noteiktajiem sliekšņiem vai kritērijiem, nosaka, vai projektam 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā gadījumā Andalūzijas reģiona likums, transponējot IVN direktīvu6, paredz sliekšņus 
ietekmes uz vidi noteikšanai. Šī likuma II pielikuma 39. punktā paredzēts, ka vides izpēte 
nepieciešama tikai tad, ja ūdens iegūšana pārsniedz 1,5 kubikhektometrus gadā. Ar 
2007. gada 21. augusta rezolūciju ūdens iegūšana Dúrcal ir ierobežota līdz 10 litriem sekundē 
(315 360 kubikmetru gadā). Tā kā šis daudzums ir mazāks par Spānijas transponētajos tiesību 
aktos noteikto slieksni, IVN šajā gadījumā nav nepieciešams.

Lai izvairītos no neilgtspējīgiem risinājumiem un neatgriezeniska kaitējuma videi, Ūdens 
pamatdirektīva (2000/60/EK7, ŪPD) nosaka ūdens resursu izmantošanas detalizētu plānošanu, 
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.

2 OV L 327, 22.12.2000.

3 OV L 175, 5.7.1985.

4 OV L 73, 14.3.1997.

5 OV L 156, 25.6.2003.

6 Ley 7/1994 de protección ambiental, 18. maijs. BOJA 79, 31.5.1994

7 OV L 327, 22.12.2000.
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izstrādājot upju baseinu apsaimniekošanas plānus (UBAP). Saskaņā ar ŪPD pirmais UBAP 
jāpublicē līdz 2009. gada decembrim. ŪPD 4. pantā izvirzīti divi galvenie vides aizsardzības 
mērķi: novērst ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos un līdz 2015. gadam panākt labu visu 
virszemes ūdeņu stāvokli. Attiecībā uz gruntsūdeņiem mērķim par 2015. gadu vajadzētu 
ietvert arī ilgtermiņa līdzsvara nodrošināšanu starp ūdens ieguvi un tā resursu atjaunošanos. 
No 2009. gada visi plāni vai programmas, kuriem ir ietekme uz ūdens resursiem vai ūdens 
kvalitāti, būs jāsaskaņo ar UBAP noteikumiem, lai izpildītu ŪPD izvirzītos vides aizsardzības 
mērķus.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka atļautais ūdens ieguves daudzums apdraudēs Direktīvā 
noteikto vides aizsardzības mērķu sasniegšanu. Īpaši viņi pauž pārliecību, ka tiks pārkāpts 
princips par ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanās novēršanu, jo ūdens ieguve pārsniegs 
ūdens nesējslāņa atjaunošanos un perspektīvā ietekmēs Laguna del Padul mitrzemi, kas ir 
tieši saistīta ar ūdens nesējslāni. Lūgumraksta iesniedzēji sniedz plašu informāciju, kas apstrīd 
Spānijas varas iestāžu sniegtos skaitļus par pieejamiem ūdens resursiem un to turpmāko 
pieprasījumu. Viņi izstrādājuši savas prognozes un secina, ka pieejamie resursi ūdens 
nesējslānī nebūs pietiekami, lai apmierinātu pieprasījumu nākotnē.

Tomēr atļauto ūdens ieguves daudzumu, kuru apstrīd lūgumraksta iesniedzēji, iesaka upju 
baseinu iestāde, un tas ir neliels, salīdzinot ar pastāvošo pieprasījumu reģionā, piemēram, 
apūdeņošanai (kas ir vairāk nekā 100 reižu lielāks). Atļauja paredz, ka atļautā ieguve ir 
mazāka par 0.2 % no pieejamajiem resursiem. Atļaujas nosacījumi ietver pjezometru 
uzstādīšanu ap ūdens ieguves vietu, lai uzraudzītu ūdens nesējslāņa līmeni un nodrošinātu, ka 
šis līmenis netiek ietekmēts.

Izvērtējot pieejamo informāciju, Komisija secina, ka nav pierādījumu par jebkādu
Direktīvas 2000/60/EK pārkāpumu.

Secinājumi

Ņemot vērā pieejamo informāciju, nav pietiekošu pierādījumu, lai uzskatītu, ka nav ievērotas 
prasības, kas noteiktas Direktīvā 85/337/EEK, kuru groza ar Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2000/60/EK.
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