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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1680/2008, ko Chunta Aragonesista vārdā iesniedza Spānijas
valstspiederīgā Nieves Ibeas Vuelta, par straumes novirzīšanu no Ebro upes 
baseina uz Teras un Lobregatas upēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Spānijas valdība ar 2008. gada 21. aprīļa Karaļa dekrētu-
likumu 3/2008 apstiprināja pastāvīgu straumes novirzīšanas infrastruktūru starp Ebro un 
Teras-Lobregatas upju baseiniem, lai sniegtu palīdzību Barselonai sausuma laikā. Pēc tam 
attiecīgā straumes novirzīšana netika īstenota, jo bija lielas lietusgāzes, bet valdība karaļa 
dekrētu neatcēla, un var to īstenot nākotnē vajadzības gadījumā ar Ministru Padomes lēmumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja aicina atcelt karaļa dekrētu, pamatojoties uz to, ka tas ir pretrunā ar 
Ūdens pamatdirektīvu 2000/60/EK, ka netika veikts ietekmes uz vidi novērtējums un nenotika 
sabiedriska apspriešana. Neatsaukts attiecīgais dekrēts paliek Spānijas tiesību aktu sastāvdaļa 
un, pēc lūgumraksta iesniedzējas viedokļa, tas ir pretrunā ar Kopienu tiesību aktiem. Visu šo 
iemeslu dēļ viņa aicina Komisiju pieņemt nepieciešamos preventīvos pasākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāpti šādi tiesību akti:



PE428.061v01-00 2/3 CM\789456LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

 Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2;

 Direktīva 2000/60/EK3, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā (Ūdens pamatdirektīva, WFD).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Neapspriežot lūgumraksta iesniedzējas izvirzīto argumentu saturu, Komisija atzīmē, ka Karaļa 
dekrēta-likuma 3/2008 trešais nobeiguma noteikums nosaka:

„Trešais nobeiguma noteikums. Spēkā esamība.

Šis karaļa dekrēts stājas spēkā tajā pašā dienā, kad tiek publicēts „Oficiālajā Vēstnesī”, un tā 
noteikumi paliek spēkā, līdz tiek piemērots kāds no šiem apstākļiem: 
1. Ārkārtas apstākļu, kas pamatoja šī karaļa dekrēta-likuma pieņemšanu, aizstāšana.
2. Trīsdesmit dienas pēc Barselonas pilsētas teritorijas atsāļošanas iekārtas pilnīgas darbības 
uzsākšanas.”

2008. gada 6. jūnijā (2008. gada 7. jūnija Spānijas „Oficiālais Vēstnesis”) Spānijas Ministru 
padome pieņēma nolīgumu, ar ko nolēma sekojošo:

„(..) Hidroloģiskās situācijas attīstība Katalonijā maija mēnesī mazina ārkārtas stāvokli, kas 
pamatoja ārkārtēju pasākumu pieņemšanu attiecībā uz pārtikai paredzētā ūdens apgādi līdz 
ar 21. aprīļa Karaļa dekrētu-likumu 3/2008. Tika piemērots pirmais no abiem apstākļiem 
spēkā esamības beigu noteikšanai saskaņā ar trešo nobeiguma noteikumu. Tā kā šis apstāklis 
pieprasa izvērtēšanu un juridiskas skaidrības labā, Ministru padome oficiāli atzīst tāda 
gadījuma esamību, uz ko minēta atsauce karaļa dekrēta-likuma trešā nobeiguma noteikuma 
1. punktā, un rezultātā pilnīgu spēkā esamības izbeigšanos un tā noteikumu efektivitātes 
zaudēšanu.”

Tas skaidri parāda, ka Karaļa dekrētam-likumam 3/2008 no tā laika nav juridiska spēka. 
Turklāt Elpratas de Ļobregatas atsāļošanas iekārta, kas piegādā pārtikai paredzēto ūdeni 
Barselonas pilsētas teritorijai, sākusi darbību 2009. gada jūlijā. Tāpēc pievienojas arī otrais 
trešā nobeiguma noteikumā paredzētais apstāklis, nostiprinot neatgriezenisku Karaļa dekrēta-
likuma 3/2008 juridiskā spēka zaudēšanu.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pārnese, kas iekļauta Karaļa dekrētā-likumā 3/2008, ir 
pretrunā Direktīvas 85/337/EEK 2. panta 3. punktam, kas attiecas uz dalībvalstu pienākumu 
informēt Komisiju par iemesliem, kas attaisno atbrīvojuma piešķiršanu, pirms tiek dota 
piekrišana. Patiešām, pirmais Karaļa dekrēta-likuma 3/2008 papildu noteikums celtniecības 
darbiem Ebro pārneses paplašināšanai no Taragonas uz Barselonas teritoriju, piešķir 
atbrīvojumu no parastās ietekmes novērtējuma procedūras, nosakot alternatīvu procedūru. 
Tomēr no pieejamās informācijas nav pierādījumu, ka Spānijas varas iestādes projektam būtu 
devušas piekrišanu.
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. 
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp. 
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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Tāpat lūgumraksta iesniedzēja iebilst, ka Spānijas varas iestādes ir pārkāpušas Ūdens 
pamatdirektīvas (WFD) 24. panta 2. punktu. Šis noteikums uzliek par pienākumu dalībvalstīm 
darīt Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz 
kuru attiecas šī direktīva. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst, ka šis karaļa dekrēts-likums ir 
„galvenais valsts tiesību aktu noteikums” WFD īstenošanai un tādējādi par to būtu jāziņo 
Komisijai. Ņemot vērā to, ka Karaļa dekrētam-likumam 3/2008 vairs nav juridiska spēka, 
Komisija uzskata, ka nav piemēroti vērtēt, vai šī sūdzība varētu būt pamatota, ja minētie 
noteikumi vēl būtu spēkā.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav pierādījumu, ka prasības, kas noteiktas grozītajā 
Direktīvā 85/337/EEK un Direktīvā 2000/60/EK, netiktu ievērotas.”


