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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1334/2010, ko vides kustības „Ecologistas en Acción” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Samuel Martin-Sosa, par atkritumu poligona 
izveidi netālu no Spānijas pilsētas Toledo un ar to saistīto apdraudējumu vietējām 
retu un aizsargājamu ērgļu populācijām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret plāniem izveidot atkritumu poligonu netālu no Spānijas 
pilsētas Toledo. Viņš uzskata, ka tas postoši ietekmēs vietējās Spānijas karaliskā ērgļa (Aquila 
adalberti) un Bonelli ērgļa (Hieratus fasciatus) populācijas, uz kurām attiecas ES finanšu 
instruments LIFE. Tā kā LIFE projekta mērķis ir palīdzēt īstenot ES direktīvas attiecībā uz 
savvaļas putnu aizsardzību, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izvērtēt šo 
jautājumu un noskaidrot, vai atkritumu poligona izveide tiešā aizsargājamu putnu dzīvošanas 
un ligzdošanas teritoriju tuvumā nav pretrunā ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februārī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Komisija ir saņēmusi lūgumraksta iesniedzēja sūdzību un saskaņā ar EU PILOT procedūru 
pašlaik veic izmeklēšanu saistībā ar lūgumrakstā minētajiem faktiem.

Komisija ir pieprasījusi, lai Spānijas iestādes sniegtu informāciju par to, kā tiek pildīti 
pienākumi, kas noteikti 4. pantā un 5.–10. pantā Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kura grozīta ar Direktīvām 97/11/EK, 2003/35/EK un 2009/31/EK, un pienākums, kas minēts 
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4. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību.

Izmeklēšana turpinās.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Laikposmā pēc Komisijas 2011. gada 29. marta paziņojuma tā ir sazinājusies ar Spānijas 
iestādēm, un vairākas reizes ir notikusi informācijas apmaiņa, cenšoties noskaidrot situāciju 
un pārliecināties par to, vai tiek pildīts 4. pants un 5.–10. pants Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvā 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kura grozīta ar Direktīvām 97/11/EK2, 2003/35/EK3 un 2009/31/EK4, kā arī 
pienākums, kas minēts 4. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīvā 2009/147/EK5 par savvaļas putnu aizsardzību.

Pašlaik izmeklēšana ir krietni pavirzījusies uz priekšu, un Komisija cer, ka tuvāko mēnešu 
laikā šis izmeklēšanas process tiks pabeigts.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija ir turpinājusi sazināties un apmainīties ar informāciju ar Spānijas iestādēm, lai 
pārbaudītu, vai lūgumrakstā minētie fakti atbilst Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvai 
85/337/EEK6 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kura 
grozīta ar Direktīvām 97/11/EK7, 2003/35/EK8 un 2009/31/EK9, un saistībām, kas minētas 
4. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvā 2009/147/EK10 par savvaļas putnu aizsardzību.

Pēdējo reizi apmainoties ar informāciju, Komisijai tika nosūtīts ļoti liels dokumentu apjoms 
attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kura tika ievērota. Pašreiz tiek izvērtēta 
saņemtā informācija.

Komisijas pašreiz veicamā pārbaude koncentrējas uz  nesen saņemtajiem dokumentiem.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Izvērtējot informāciju, kuru pēc Komisijas pieprasījuma iesniedza Spānijas iestādes, tika izdarīti 
tālāk minētie secinājumi.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
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3 OV L 156, 25.6.2003.
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10 OV L 20, 26.1.2010.
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Atkritumu apglabāšanas poligonam, par ko iesniegts šis lūgumraksts, ir veikta ietekmes 
novērtējuma procedūra saskaņā ar Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu1  par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK2, Direktīvu 2003/35/EK3 un Direktīvu 2009/31/EK4. Ietekmes uz vidi 
novērtējuma noslēgumā kompetentā iestāde 2005. gada 6. jūnijā sagatavoja rezolūciju. Pēc 
tam projekts saņēma integrētu vides atļauju, kas izdota 2009. gada 3. septembrī.

Turklāt Spānijas iestādes ierosināja saistītas atkritumu attīrīšanas un kompostēšanas iekārtas 
projektu. Šāda veida projekts ir ietverts minētās direktīvas II pielikumā. Spānijas iestādes 
2010. gada 25. janvāra rezolūcijā un saskaņā ar minētās direktīvas 4. pantu  noteica, ka šim 
projektam nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Atkritumu apglabāšanas poligons neatrodas nevienā Spānijas iestāžu nozīmētā īpaši 
aizsargājamā teritorijā (ĪAT), kā arī neatrodas šādas teritorijas tuvumā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/147/EK5 par savvaļas putnu 
aizsardzību, kā arī poligons neatrodas nevienā citā saskaņā ar ES tiesību aktiem noteiktā 
aizsargājamā teritorijā vai tās tuvumā. Turklāt Spānijas iestādes informēja Komisiju, ka 
karalisko ērgļu ligzdojošo pāru skaits Toledo provincē pēdējo gadu laikā nepārtraukti 
palielinās (2003. gadā bija 27 ligzdojoši pāri, savukārt 2011. gadā – 64 ligzdojoši pāri). Tādēļ 
nevar konstatēt, ka šis projekts izraisītu būtiskus traucējumus, kas ietekmētu putnus. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šajā gadījumā nekonstatēja nekādus ES vides tiesību 
aktu pārkāpumus un nolēma izmeklēšanu izbeigt.
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