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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1342/2011, ko Melnā stārķa ornitologu biedrības (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Rosmarie Hennecke-Gramatzki, par Ūdens pamatdirektīvas, Direktīvas par 
atbildību vides jomā un Orhūsas konvencijas pārkāpumiem San Bernabé, 
Alhesirasā (Kadisa)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja Melnā stārķa ornitologu biedrības vārdā ziņo par to, ka Andalūzijas 
reģiona valdība saistībā ar attīstības projektiem Huerta de las Pilas mitrainēs un teritorijā, kas 
zināma kā Cortijo San Bernabé, Alhesirasā (Kadisa), pārkāpj Ūdens pamatdirektīvas 
(Direktīva 2000/60/EK) noteikumus. Vēl lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka uzņēmums 
Albero de la Bahia, S.A., kas īsteno projektu atklātā izrakteņu ieguves vietā, pārkāpj 
Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā noteikumus attiecībā uz kaitējuma videi 
novēršanu un kompensēšanu, jo nav ņēmis vērā ietekmes uz vidi novērtējumu, kas šim 
projektam tika veikts 2003. gadā. Lūgumraksta iesniedzēja brīdina par to, ka šī teritorija 
kļuvusi par nelikumīgu un neuzraudzītu atkritumu poligonu. Visbeidzot, lūgumraksta 
iesniedzēja paskaidro, ka viņas pārstāvētajai organizācijai aizliegts piekļūt projekta IVN 
dokumentiem, un uzskata to par Orhūsas konvencijas pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja pauda bažas par iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi, ko izraisa 
izrakteņu ieguve atklātos karjeros San Bernabé. Šis projekts, ko organizē uzņēmums Albero de 
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la Bahía, S.A., notiek Alhesirasas pašvaldībā, Kadisas provincē, Andalūzijas autonomajā 
reģionā, Spānijā.

Komisijas komentāri

Komisijas dienesti izvērtēja lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju un argumentus 
attiecībā uz šo projektu, ņemot vērā Eiropas Savienības vides tiesību aktus, ko varētu 
piemērot šādos gadījumos.

Lietas dokumentācijā norādīts, ka pirms apstiprināšanas minētajam projektam tika veikta 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka projekta 
attīstītājs nav ievērojis daudzus nosacījumus, kas iekļauti paziņojumā par ietekmi uz vidi, it 
īpaši attiecībā projekta ietekmes uz vidi monitoringu un zemes atjaunošanu pēc ieguves 
darbībām.

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret slikto atkritumu pārvaldību un iespējamo piesārņojumu 
Huerta de las Pilas pazemes ūdeņos. Turklāt jānorāda, ka pēc šīm atklātā karjerā veiktajām 
ieguves darbībām ir izveidojies mitraines paveids. Jānorāda, ka Komisija ir saņēmusi 
parlamentāro jautājumu E-3082/2011 par šajā lūgumrakstā izvirzīto jautājumu.

Reaģējot uz šo rakstisko jautājumu, Komisijas dienesti vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai 
saņemtu komentārus par lūgumraksta iesniedzējas norādītajiem faktiem, kā arī par Savienības 
vides tiesību aktu piemērošanu šajā gadījumā.

Atbildot uz Komisijas dienestu lūgumu, Spānijas varas iestādes Komisijai iesniedza 
Andalūzijas autonomā reģiona un Alhesirasas pašvaldības izstrādātos ziņojumus par šo 
jautājumu un attiecīgo dokumentāciju.

Secinājums

Spānijas varas iestāžu atbilde pašlaik tiek izskatīta.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Pēc šā lūgumraksta saņemšanas starp Komisijas dienestiem un kompetentajām Spānijas iestādēm 
vairākkārt ir notikusi informācijas apmaiņa par šo lietu.

Atbildot uz pēdējo Komisijas dienestu prasību, Spānijas varas iestādes nosūtīja jaunus 
ziņojumus, ko par šo jautājumu bija sagatavojusi Andalūzijas autonomā reģiona iestāde un 
Alhesirasas pašvaldība.

Turpmāk sniegts lietas galīgās izskatīšanas secinājumu kopsavilkums.

Šis lūgumraksts attiecas uz iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada izrakteņu ieguve atklātā 
karjerā San Bernabé. Izrakteņu ieguvi organizē uzņēmums Albero de la Bahía, S.A., Alhesirasas 
pašvaldībā, Kadisas provincē, Andalūzijas autonomajā reģionā.
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Jānorāda, ka saskaņā ar Andalūzijas autonomā reģiona likumu Nr. 7/1994 par vides aizsardzību 
šim projektam pirms atļaujas saņemšanas tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Tolaik šis 
likums bija reģionālais tiesību akts, ar ko tika transponēta Direktīva 85/337/EEK (ietekmes uz 
vidi novērtējums), t. i., pašreizējā Direktīva 2011/92/ES. Uz šo projektu attiecas direktīvas 
II pielikums. Šī procedūra noslēdzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi, ko pieņēma ar Reģionālā 
vides departamenta Kadisas provinces delegācijas 2003. gada 2. jūnija lēmumu, kas tika 
publicēts 2003. gada 5. jūlijā Kadisas provinces oficiālajā vēstnesī (BOP) Nr. 154.

Iepriekš minētajā lēmumā noteikti vairāki nosacījumi par izrakteņu ieguvē skartās zemes 
atjaunošanu. Turklāt reģiona pašvaldība 2003. gada novembrī apstiprināja atjaunošanas plānu.
Tomēr lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka projekta attīstītājs nav ievērojis daudzus 
nosacījumus, kas iekļauti paziņojumā par ietekmi uz vidi, it īpaši attiecībā uz projekta ietekmes 
uz vidi monitoringu un zemes atjaunošanu pēc ieguves darbībām. Lūgumraksta iesniedzēja ziņo 
arī par radīto atkritumu sliktu apsaimniekošanu.

Reģiona varas iestādes informēja, ka minētā izrakteņu ieguve bija atļauta līdz 2011. gada 
martam. Tāpēc vienīgā atļautā darbība ir teritorijas atjaunošana, kam pašlaik būtu jānorisinās.
Varas iestādes arī norāda, ka pašlaik netiek veikti nekādi administratīvie pasākumi, kuru mērķis 
būtu pārveidot karjera teritoriju par likumīgu atkritumu poligonu.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — Direktīvu 2009/147/EK (par putniem) 
un Direktīvu 92/43/EEK (par dzīvotnēm) — reģiona varas iestādes apgalvo, ka tās šajā gadījumā 
nav piemērojamas, jo projektam nebija negatīvas ietekmes uz Natura 2000 tīklu. Projekts tika 
īstenots urbanizējamā teritorijā, kas atrodas ārpus Natura 2000 tīkla. Attiecībā uz mitraines 
paveidu, kas radies pēc izrakteņu ieguves atklātā karjerā, reģiona varas iestādes norāda, ka tā ir 
mākslīga dzīvotne, kuras apstākļi nav piemēroti, lai tur pastāvīgi varētu uzturēties nozīmīgi 
ūdensputni.

Pašvaldības iestādes arī norādīja, ka pēc dažādām pārbaudēm pret izrakteņu ieguves uzņēmumu 
ierosināta disciplinārlieta, lai tas pārtrauktu iepriekš minētajam atjaunošanas plānam 
neatbilstošas darbības un kompensētu to nodarīto kaitējumu.

Turklāt izrādās, ka pēc tam, kad bija iesniegtas dažādas sūdzības par ieguves uzņēmumu, šo lietu 
izskatījis prokurors vides jomā.

Tātad pēc lietas izskatīšanas var secināt, ka Spānijas kompetentās iestādes ir veikušas 
pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas šajā gadījumā piemērojamās 
Kopienas vides direktīvas.

Secinājumi

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzējas sniegtos argumentus un informāciju par 
attiecīgo izrakteņu ieguves projektu, ņemot vērā piemērojamos ES tiesību aktus vides jomā, kā 
arī Spānijas varas iestāžu sniegtās atbildes.

Lietas izskatīšanā netika konstatēts to Savienības vides tiesību aktu pārkāpums, kas piemērojami 
projektam, par kuru ir šis lūgumraksts.

Tādēļ Komisijai nav pamata turpināt iesaistīties šajā lietā.


