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Temats: Lūgumraksts Nr. 0842/2007, ko Fairshare Campaign Group vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Charlie Weston, par iespējamiem pārkāpumiem, veicot 
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu, saistībā ar reģionālās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas būvi Donabate/Portrane pussalā (Dublinas grāfistē)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/42/EK 
pārkāpumiem, veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (SEA) Lieldublinas 
kanalizācijas stratēģiskajam pētījumam. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka SEA, kurā 
ieteikts izmantot Donabate/Portrane pussalu reģionālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvei, 
ignorē ES tiesību aktos noteikto tuvuma principu un iespējamo ietekmi uz vidi netālajā 
Rogerstown estuārā, kas ir aizsargājamā teritorija. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto, 
SEA process nebija neatkarīgs un izrādījās neobjektīvs, jo Portrane bija nosaukta par 
reģionālās attīrīšanas iekārtas būvēšanas vietu tikai sešos no sešpadsmit stratēģiskajiem 
variantiem, ko izskatīja. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka sabiedrības viedokļi netika 
ņemti vērā, un apgalvo, ka projekts apdraud Donabate, Portrane un Malahide ilgtspējīgu 
attīstību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā.

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpta Direktīva 2001/42/EK, veicot stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu (SEA) Lieldublinas kanalizācijas stratēģiskajam pētījumam. 
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka SEA, kurā ieteikts izmantot Donabate/Portrane pussalu 
reģionālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvei, ir ignorējis ES tiesību aktos noteikto tuvuma 
principu un iespējamo ietekmi uz vidi netālajā Rogerstown estuārā, kas ir aizsargājama 
teritorija. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto, SEA process nebija neatkarīgs un 
izrādījās neobjektīvs, jo Portrane tika izraudzīta par reģionālās attīrīšanas iekārtas būvēšanas 
vietu, izskatot tikai sešus no sešpadsmit stratēģiskajiem variantiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka sabiedrības bažas netika ņemtas vērā, un apgalvo, ka projekts apdraud Donabate, 
Portrane un Malahide ilgtspējīgu attīstību.

Direktīvu 2001/42/EK1, ko pazīst kā Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīvu, 
piemēro tiem plāniem un programmām, kas, iespējams, būtiski ietekmēs vidi. Direktīvas 2. un 
3. pants nosaka direktīvas piemērošanas jomu.

Saskaņā ar 5. pantu ir jānosaka, jāapraksta un jānovērtē plāna vai programmas īstenošanas 
iespējamā nozīmīgā ietekme uz vidi. Vides apsvērumu iekļaušanai ziņojumā ir jāveicina 
ilgtspējīgāki risinājumi, pieņemot lēmumu. Šis pants paredz arī pienākumu noteikt, aprakstīt 
un novērtēt saprātīgas alternatīvas salīdzināmā veidā. Ir būtiski, lai iestāde, kas pieņems plānu 
un programmu, kā arī iestādes un sabiedrība, kuru viedoklis jāuzklausa, saņem precīzu 
priekšstatu par to, kādas saprātīgas alternatīvas ir un kāpēc tās netiek uzskatītas par labāko 
variantu. Informācija, kas minēta SVN direktīvas 1. pielikumā, tādējādi ir jāsniedz par 
izraudzītajām alternatīvām.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Īrijas iestāžu izraudzīto variantu un apgalvo, ka atšķirīgie 
varianti nav tikuši pareizi vērtēti. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisijai nav 
iespējams saskatīt nekādu SVN direktīvas pārkāpumu, jo šķiet, ka visi varianti ir tikuši 
apskatīti un analizēti.

Ir jāatzīmē, ka, lai noteiktu Kopienas tiesību neievērošanu, ir jāpierāda, ka valsts iestādes 
neievēro EK tiesību aktu noteikumus, šajā gadījumā — SVN direktīvas noteikumus. Taču 
Komisija nav kompetenta attiecībā uz lēmuma saturu. Tas, ka nelabvēlīgas vides faktoram 
vajadzētu būt svarīgākam par ekonomiskajām (vai citām) priekšrocībām, nav pats par sevi 
direktīvas pārkāpums.

Secinājums

Komisija pateicas lūgumraksta iesniedzējam par Pick Everard Engeneering Consultants
rakstiskā ziņojuma piegādāšanu, bet šajā posmā tā nevar saskatīt nekādu EK tiesību 
pārkāpumu.” 

4. Turpmākā Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildinformāciju
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 

ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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Komisija izskatīja lūgumraksta iesniedzēja iesniegto papildinformāciju, proti, 2007. gada 
decembra iesniegumu sakarā ar Fairshare protestu pret SEA Lieldublinas kanalizācijas 
stratēģiskajam pētījumam vides ziņojuma projektu un 2007. gada septembra stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu Lieldublinas kanalizācijas stratēģiskajam pētījumam vides 
ziņojumu1, uz kuru Fairshare atsaucas savā iesniegumā.

Saistībā ar SVN direktīvu Komisija apstiprina, ka SVN oficiālās prasības ir ievērotas; 
ziņojumā nav pieņemts lēmums par konkrētu vietu vai tehnoloģiju.

Attiecībā uz iespējamo Ūdens pamatdirektīvas2, Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas3,
Putnu direktīvas4 un Dzīvotņu direktīvas5 pārkāpumu Komisija sniegusi šādu novērtējumu:

Ūdens pamatdirektīva
Ūdens pamatdirektīvā izvirzīti divi galvenie vides mērķi visu ūdeņu (upju, ezeru, gruntsūdeņu 
un piekrastes ūdeņu) aizsardzībai:
- sasniegt/saglabāt labu ūdens resursu stāvokli līdz 2015. gadam,
- novērst ūdens resursu stāvokļa pasliktināšanos.
Pirmais solis — upju baseinu apgabalu noteikšana un spiediena un ietekmes uz ūdeņiem 
analīze bija jāveic līdz 2004. gada 22. decembrim (ziņojumi saskaņā ar 3. un 5. pantu): 
Komisija 2007. gada izpildes ziņojumā6 Īrijas ziņojumus ierindo starp vislabāk izpildītajiem. 
Lai panāktu labu ūdens resursu stāvokli, nepieciešamos plānus un programmas jāizstrādā pēc 
plašas publiskas apspriedes, nodrošinot iedzīvotājiem, pilsoniskajām grupām un NVO īpašas 
piekļuves tiesības visiem sagatavošanas dokumentiem un informācijai. 
Attiecībā uz ūdens cenu politiku lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ūdensapgādes 
pakalpojumu izmaksu atgūšanas principu, kas noteikts 9. pantā, lai veicinātu šajā direktīvā 
izvirzītos mērķus vides jomā un nodrošinātu atbilstošu daļu dažādiem ūdens lietojumiem. 
Tomēr dalībvalstis drīkst atkāpties no ūdens cenu politikas principa, ja ir pieņemta 
vispāratzīta prakse un attiecībā uz konkrēto ūdens lietojumu šādas prakses turpināšana 
nemazina Ūdens pamatdirektīvas mērķus un nekavē to sasniegšanu. Ja dalībvalstis izvēlas šo 
iespēju, tām jānorāda iemesli upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas jāizstrādā līdz 
2009. gada 22. decembrim. Tajā pašā laikā Ūdens pamatdirektīvā noteikts princips, ka 
jebkurai ūdens ieguvei nepieciešama atļauja, un šādas atļaujas jāizvērtē, ņemot vērā mērķi gan 
kvalitatīvi, gan kvantitatīvi panākt labu ūdens resursu stāvokli.

                                               
1 Lieldublinas kanalizācijas stratēģiskais pētījums tika pasūtīts 2001. gadā, atzīstot nepieciešamību iegūt 

reģionālu izpratni par Lieldublinas reģiona kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras 
pašreizējām un nākotnes prasībām. Pēdējā laikā attīstības mērogs un temps ekonomiskās izaugsmes rezultātā 
ir palielinājis spiedienu uz esošo kanalizācijas sistēmu un upēm.

2 Direktīva 2000/60/EK, OV L327 22.12.2000., ar grozījumiem

3 Direktīva 91/271/EEK, OV L135 30.5.1991., ar grozījumiem

4 Direktīva 79/409/EEK, OV L103 25.4.1979., ar grozījumiem

5 Direktīva 92/43/EEK, OV L206 22.7.1992., ar grozījumiem

6 http://EK.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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Upju baseinu apsaimniekošanas plānu projekti jāizstrādā līdz 2008. gada 22. decembrim, bet 
to galīgā versija — līdz 2009. gada 22. decembrim. Šajos plānos un programmās jāņem vērā 
direktīvā noteiktās saistības.
Konkrētajam vides ziņojumam nav priekšrocību, salīdzinot ar lēmumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu. Skaidrs, ka izvēlētajam variantam jāatbilst šai direktīvai.
Pašlaik Komisija nevar noteikt Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumu.

Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva
Lūgumrakstā atsaucas uz vairākiem direktīvas mērķiem:
- minimālajām prasībām par otrreizējo pārstrādi, notekūdeņu, kuru cilvēka ekvivalents ir 

vairāk nekā 10000, terciāro apstrādi jutīgajās zonās un šādu jutīgo zonu sateces baseinos; 
tomēr atkarībā no īpašās situācijas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus vides jomā, turpmāka 
apstrāde varētu būt obligāta.

- noplūžu ierobežošana (un līdz ar to inter alia gruntsūdeņu infiltrācijas kanalizācijas 
sistēmā ierobežošana) un piesārņojuma ierobežošana lietusgāžu ūdens pārplūdes dēļ. 

Tomēr šīs saistības jāpilda neatkarīgi no galīgās izvēles attiecībā uz notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu Lieldublinas rajonā gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaita, gan vietas izvēles 
ziņā. Tādos ES tiesību aktos, kā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva un Ūdens 
pamatdirektīva, izvirzīti mērķi, kuri jāsasniedz vides jomā, bet instalāciju tehnoloģijas un 
izvietojums nav noteikts. Turklāt tiesību akti ir pilnīgi neitrāli attiecībā uz organizāciju un 
īpašumtiesībām.

Peldvietu ūdens kvalitātes direktīva
Visās pludmalēs, kuras ietver Peldvietu ūdens kvalitātes direktīvas1 darbības joma, jāievēro 
šajā direktīvā noteiktie kvalitātes standarti, kā arī atbilstība šiem standartiem jānodrošina arī 
nākotnes infrastruktūrā. Peldvietu ūdens kvalitātes direktīvā noteiktie kvalitātes mērķi jāietver 
upju baseinu apsaimniekošanas plānos saskaņā ar iepriekš minēto Ūdens pamatdirektīvu. 

Aizsargājamās teritorijas saskaņā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu
Komisijai ir zināms, ka Īrijas austrumu piekraste ir bagāta ar Natura 2000 teritorijām, kuras 
aizsargā gan Putnu direktīva, gan Dzīvotņu direktīva. Turpmāk, attīstot paredzamo 
notekūdeņu infrastruktūru Lieldublinas rajonā, viens no uzdevumiem tās plānošanā, 
celtniecībā un ekspluatācijā būs ņemt vērā šīs aizsargājamās dabas teritorijas.

Secinājums

Pašlaik Komisija nevar konstatēt nekādu ES vides tiesību aktu pārkāpumu. Tā turpinās rūpīgi 
pārbaudīt atbilstību šiem tiesību aktiem, līdz ar notekūdeņu infrastruktūras turpmākās 
plānošanas virzību Lieldublinas rajonā. 

Komisija vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas2 noteikumiem 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras jauda pārsniedz 150 000 cilvēka ekvivalentu, 
celtniecība pakļauta obligātam ietekmes uz vidi novērtējumam, pirms celtniecības atļaujas 
piešķiršanas.
                                               
1 Direktīva 76/160/EEK, OV L31 5.2.1976., ar grozījumiem; Direktīva 2006/7/EK, OV L64 4.3.2006.

2 Direktīva 85/337/EEK, OV L175 5.7.1985., ar grozījumiem


