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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0095/2012, ko „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Julio Martín De 
Eugenio Manglano, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektu Valdemoro un 
Sjemposvelosā (Madride), kam būtu ietekme uz Natura 2000 tīklu un kas būtu 
pretrunā Dzīvotņu un Putnu direktīvām

Lūgumraksts Nr. 0282/2012, ko EQUO vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Javier Carrillo Castaño, par Valdemoro un Cimpozuelos (Madride) notekūdeņu 
attīrīšanas infrastruktūru, kas ietekmē Natura 2000 tīklu un pārkāpj Direktīvu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu, Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu

1. Lūgumraksta Nr. 0095/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción” vārdā ziņo 
par projektu „EDAR de Valdemoro”, ko ir apstiprinājušas Madrides autonomā apgabala 
reģionālās varas iestādes un kas būtu jāīsteno Madrides atklātajai akciju sabiedrībai „Canal de 
Isabel II”. Projektā ir paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecība reģionā, kas 
pazīstams ar nosaukumu Elespartala, Valdemoro un Sjemposvelosas pašvaldībās (Madridē).
Elespartala daļēji atrodas Natura 2000 tīklā, un par to agrāk ir iesniegti dažādi lūgumraksti un 
Parlamenta jautājumi (jo īpaši jautājums E-5377/09). Lai gan lūgumraksta iesniedzējs atzīst, 
ka iepriekšējie lūgumraksti tika slēgti, jo Komisija nevarēja atrast nekādus pārkāpumus, viņš 
tomēr norāda, ka projekta rādītāji ir mainījušies — to pierāda 2011. gada 14. oktobrī 
publicētais ietekmes uz vidi novērtējums. Lūgumraksta iesniedzējs brīdina, ka apstiprinātais 
projekts, kas zināms ar nosaukumu „Alternativa 2”, apdraud Natura 2000 tīklu, jo tam būs 
tieša un negatīva ietekme uz Kopienas nozīmes teritoriju (KNT), kā arī uz īpaši aizsargājamu 
teritoriju (ĪAT). Lūgumraksta iesniedzējs tāpēc apgalvo, ka Madrides varas iestādes pārkāpj 
Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK), kā arī Putnu direktīvu (79/409/EEK).

Lūgumraksta Nr. 0282/2012 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs pilsoniskās un politiskās kustības EQUO vārdā apsūdz projektu 
Madrid Depura, ko apstiprinājušas Madrides autonomās kopienas reģionālās varas iestādes un 
izstrādājis Madrides valsts uzņēmums „Canal de Isabel II”. Projekts ietver Valdemoro un 
Ciempozuelos (Madride) pašvaldību notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūru, kas daļēji iestiepjas 
arī Natura 2000 teritorijās. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, neskatoties uz 
Natura 2000 tīkla ietekmi, nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), lai gan reģiona 
uzraudzības iestāde, šķiet, ir noteikusi IVN nepieciešamību. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka Madrides varas iestādes pārkāpj Direktīvu 85/337/EEK par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK un Putnu direktīvu 79/409/EEK.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0095/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. maijā, lūgumraksts Nr. 
0282/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Lūgumraksts Nr. 0095/2012
Teritorijas ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" un ES0000142 
"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" ir noteiktas saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu 92/43/EEK1 un Putnu direktīvu 2009/147/EK2.

Dzīvotņu direktīvā noteikts (6. panta 3. punkts un 6. panta 4. punkts), ka ikvienam projektam, 
ja tam var būt būtiska ietekme uz šādām teritorijām, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.
Ņemot vērā novērtējuma atzinumus, kompetentās varas iestādes piekrīt šāda plāna īstenošanai 
tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā ietvertie noteikumi ir atkāpes režīma veids, kurā 
noteikti apstākļi, saskaņā ar kuriem plānus un projektus, kuriem ir negatīva ietekme, drīkst vai 
nedrīkst atļaut.

Turklāt Direktīvā 2011/92/EEK3 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) 
ir noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai.  IVN direktīvā ir 
nodalīti tā dēvētie „I pielikuma projekti”, saistībā ar kuriem IVN procedūra ir jāveic vienmēr, 
un „II pielikuma projekti”, kad dalībvalstis, katru gadījumu izskatot atsevišķi un/vai 
izmantojot valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktos sliekšņus vai kritērijus, nosaka, vai 
saistībā ar projektu ir jāveic IVN.

Jāpiezīmē, ka jaunie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības projekti, kuru jauda lielāka 
par 150 000 iedzīvotājiem vajadzīgās jaudas ekvivalentu, ir ietverti IVN direktīvas 
I pielikuma 13. punktā.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību. OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
3 OV L 26, 28.01.2012 (Direktīvas 85/337/EEK kodificētā redakcija par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā izdarīti grozījumi).
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Turklāt var piemērot arī Direktīvas 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
noteikumus.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju attiecībā uz šo projektu reģionālās vides jomas 
varas iestādes izsniedza paziņojumu par ietekmi uz vidi2. Tomēr tas nav pieejams elektroniski 
un ar to var iepazīties vienīgi vienā no reģionālo varas iestāžu ēkām.

Secinājumi

Komisija sazināsies ar Spānijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, vai ticis veikts projekta 
pienācīgs ietekmes novērtējums, attiecībā uz tā ietekmi uz ekoloģiskajām vērtībām, kuru dēļ 
šīs teritorijas tika izveidotas, un vai ir tikuši ievēroti Dzīvotņu direktīvas noteikumi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Lūgumraksts Nr. 0282/2012
Komisija ir pārbaudījusi lūgumrakstā sniegto informāciju, ņemot vērā ES tiesību aktus, kas 
varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Ir jāņem vērā tās, ka teritorijas ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" 
un ES0000142 "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" ir daļa no Natura 2000 
tīkla, jo tās ir noteiktas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK3 un Putnu direktīvu 
2009/147/EK4.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, īstenojot jebkādus plānus vai projektus, kas 
varētu negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju, ir attiecīgi jāizvērtē to ietekme uz šo teritoriju, 
ievērojot tās aizsardzības mērķus.  Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto 
teritoriju, kompetentās iestādes piekrīt šā plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir 
pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.  Ja tiek konstatēta 
plāna vai projekta negatīva ietekme uz teritoriju, to drīkst īstenot tikai saskaņā ar direktīvas 
6. panta 4. punktā paredzētajiem ārkārtas noteikumiem un, izpildot prasību par atbilstīgu 
kompensācijas pasākumu veikšanu.

Direktīvā 2011/92/ES5 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) ir 
noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN Direktīvu var 
izmantot, kā instrumentu iepriekšminēto Natura direktīvu prasību piemērošanai.

Jāatzīmē arī, ka ES direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEK6) skaidri 
nosaka, ka attīrītais ūdens, kad vien tas ir iespējams, ir jāizmanto atkārtoti (12. pants), kā arī 
                                               
1 Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu OV L 135, 
30.05.1991.
2 Madrides reģiona Oficiālais Vēstnesis BOCM nº 304. 23.12.2011.
3 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
4 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
5 Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.01.2012), Direktīvas 85/337/EEK kodificētā redakcija par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā izdarīti grozījumi.
6 Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, (OV L 135,.30.05.1991).
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jānodrošina, ka  novadīšanas ceļi mazina kaitīgo ietekmi uz vidi.    Šajā konkrētajā gadījumā, 
lai gan ūdens atkārtota izmantošana tiek uzskatīta par labvēlīgu videi, ir arī nepieciešams 
nodrošināt, ka saistītā infrastruktūra atbilst ES vides acquis.

Lai uzzinātu sīkāki informāciju par šo lietu, Komisija kompetentajām Spānijas varas iestādēm 
ir pieprasījusi informāciju par attiecīgo prasību ievērošanu saskaņā ar ES vides tiesību aktiem.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Iepriekšējā korespondencē saistībā ar šiem lūgumrakstiem Komisija jau ir izskaidrojusi, kādi 
dažādi ES vides tiesību akti varētu būt piemērojami šajā lietā.

Pēc Lūgumraksta Nr. 95/2012 saņemšanas Komisijas dienesti kompetentajām Spānijas varas 
iestādēm ir pieprasījuši informāciju par attiecīgo prasību ievērošanu saskaņā ar ES vides 
tiesību aktiem.

Šīs lietas izskatīšana bija saistīta arī ar Lūgumrakstu Nr. 282/2012, kas arī attiecas uz projektu 
saistībā ar notekūdeņu izmantošanu Madrides Autonomās kopienas Valdemoro pašvaldībā.

Komisija ir saņēmusi Spānijas varas iestāžu atbildi, jo īpaši ziņojumus no Madrides 
Autonomās kopienas valdības, kā arī no atklātās akciju sabiedrības Canal de Isabel II, kas ir 
šo ūdenssaimniecības projektu virzītājs.

Pēc šīs atbildes izvērtēšanas Komisijas dienesti Spānijas varas iestādēm ir pieprasījuši papildu 
informāciju un dokumentus, lai varētu novērtēt šo projektu atbilstību ES vides tiesību aktiem.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šīs lietas attīstību.


