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Temats: Lūgumraksts Nr. 1380/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Javier 
Gomez Gonzalez, par iespējamiem EK tiesību aktu par piekļuvi informācijai 
pārkāpumiem un par komunālo notekūdeņu attīrīšanu saistībā ar uzņēmuma 
Emasagra darbību (Granāda, Spānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vietējās iestādes Granādā un uzņēmums Emasagra nav 
pienācīgi atbildējuši uz viņa prasību sniegt informāciju saistībā ar notekūdeņu aizvadīšanu un 
attīrīšanu, tādējādi pārkāpjot Direktīvu 90/313/EEK. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, 
iepriekš minētais uzņēmums pārkāpj Direktīvas 91/271/EEK attiecībā uz komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu, kā arī Direktīvas 86/278/EEK par notekūdeņu dūņām noteikumus. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš ir vairākkārt pieprasījis informāciju, taču uz viņa 
pieprasījumu ir atbildēts tikai daļēji pēc vietējā Andalūzijas ombuda iejaukšanās. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz Eiropas Komisijas 1991. gada 21. maija ziņojumu par 
Direktīvas 91/271/EEK īstenošanu, kurā norādīts, ka Spānija Eiropas Komisijai nesniedza 
visu pieejamo informāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„No lūgumraksta noprotams, ka kopš 2003. gada novembra lūgumraksta iesniedzējs ir 
iesniedzis Granādas mēram vairākus iesniegumus ar lūgumu sniegt informāciju par komunālo 
notekūdeņu un notekūdeņu dūņu aizvadīšanas raksturlielumiem.
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Sakarā ar Andalūzijas ombuda iejaukšanos viņš vienmēr ir saņēmis pieprasīto informāciju. 
Tāpat redzams, ka savā 2006. gada 18. jūlija vēstulē Emasagra Co. apstiprina vēlmi personīgi 
tikties ar lūgumraksta iesniedzēju, lai kliedētu viņa bažas un apspriestu viņa ieteikumus. 
Svarīgi atzīmēt, ka savā iepriekšējā 2005. gada 21. februāra vēstulē uzņēmums ir sniedzis 
plašu skaidrojumu par visiem lūgumraksta iesniedzēja jautājumiem saistībā ar viņa 
iesniegumiem Granādas mēram.

Direktīva 2003/4/EK1, kas atceļ Direktīvu 90/313/EEK, kura bija piemērojama noteiktam 
lūgumraksta iesniedzēja lūgumam, nosaka vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Saskaņā 
ar to dalībvalstīm jānodrošina, lai sabiedriskās atbildīgās institūcijas padarītu publiski 
pieejamu viņu rīcībā esošu vai tām paredzētu informāciju par vidi visiem, kas šādu lūgumu 
izsaka, nenorādot intereses. Direktīvā ir noteikti konkrēti termiņi: tiklīdz iespējams vai arī ne 
vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbildīgajā institūcijā, vai divu mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja pieprasītā informācija ir apjomīga vai sarežģīta. 
Ikvienam pieteikuma iesniedzējam, kurš uzskata, ka viņa/viņas lūgums sniegt informāciju ir 
ignorēts, pilnībā vai daļēji nepamatoti noraidīts vai nav sniegta pienācīga atbilde, var izmantot 
pārskata procedūras, kas aprakstītas 6. panta 1. un 2. paragrāfā.

Tā kā līdz šim pieprasītā informācija visbeidzot ir sniegta, komisija neuzskata, ka lūgumrakstā 
izklāstītie fakti liecina par aizvien notiekošiem EK tiesību aktu un īpaši Direktīvas 2003/4/EK 
pārkāpumiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Sākotnējā lūgumraksta sūdzība bija par piekļuves trūkumu vides informācijai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/4/EK2 par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes 
Direktīvas 90/313/EEK3 atcelšanu. Komisijas atbildē tika secināts, ka prasītā informācija tika 
nodrošināta, kaut gan ar ievērojamu kavēšanos. Papildus iesniegtajos dokumentos 
Lūgumrakstu komitejai lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, iespējams, notiek turpmāki vides 
tiesību aktu pārkāpumi.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju un dokumentus var rezumēt šādi:

1. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpta Direktīva 91/271/EEK4 par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu, jo viena no Granādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām neatbilst 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām, un ka konkrēti ūdeņi būtu jāatzīmē kā jutīgas zonas.

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim un bija informēta par šiem faktiem jau 
pirms lūgumraksta saņemšanas. Pārkāpuma procedūra pret Spāniju par neatbilstību 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, OV L 41, 14.2.2003.

2 OV L 41, 14.2.2003.

3 OV L 158, 23.6.1990.

4 OV L 135, 30.5.1991.
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direktīvas 4. un 5. punktam bija uzsākta. Šīs pārkāpuma procedūras laikā Komisija 
sagatavoja Spānijai divus argumentētus atzinumus (pēdējie brīdinājumi) saskaņā ar 
Līguma 226. pantu. Komisijas 2008. gada 27. novembra paziņojums presei ir pievienots 
pielikumā. Pārkāpuma procedūra ietver attīrīšanas iekārtu Granādā Churriana.

2. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pienākumi saskaņā ar Direktīvu par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu attiecas uz Granādas pašvaldību, nevis uz operatoru Emasagra SA
(6. lappuse, 3. punkts).

Direktīva ir adresēta dalībvalstīm un neietver noteikumus par organizāciju vai 
īpašumtiesībām. Šādu noteikumu izstrāde ir dalībvalstu tiesības un atbildība. Šajā sakarā 
Līguma 295. pants nosaka: „Šis Līgums nekādi neietekmē dalībvalstu īpašumtiesību 
sistēmu.”

Tādēļ Komisijai nav juridiska pamata iejaukties.

3. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz paredzēto Granādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
paplašināšanu un attiecīgajiem operatora un varas iestāžu projektiem un izvērsti skaidro, 
ka pastāv alternatīvas attīrīšanas sistēmas, kas ir izrādījušās efektīvas Amerikas 
Savienotajās Valstīs.
Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu nosaka vides mērķus attiecībā uz 
sasniedzamajiem notekūdeņu attīrīšanas standartiem, bet neparedz vai neaizliedz kādas
tehnoloģijas; tādējādi tā ir atvērta tehnoloģiskiem jauninājumiem. Atbilstīgu pieejamu 
tehnoloģiju izvēle ir dalībvalstu tiesības un atbildība, un ES finansējuma instrumentu, 
piemēram, kohēzijas politikas izmantošana un attiecīgie principi un nosacījumi ir stingri 
jāievēro.

Tādēļ Komisijai nav juridiska pamata iejaukties.

4. Lūgumraksta iesniedzējs apraksta spēkā esošo tehnisko un līgumisko vienošanos par 
Puleva Food SL piena pārstrādes iekārtas rūpniecisko notekūdeņu novadīšanu. Rūpnīcas 
notekūdeņi tiks fizikāli un ķīmiski attīrīti un tad tiks sajaukti kopā ar sadzīves 
notekūdeņiem vienā no Granādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šīs notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas konstrukcija ir tāda, kas nesasniedz Direktīvā par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu noteiktos vides mērķus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Puleva 
Food SL vajadzētu uzbūvēt un ekspluatēt pašiem savu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
nevis izmantot pašvaldības attīrīšanas iekārtu. Spēkā esošās tehniskās un līgumiskās 
vienošanās, šķiet, pierāda to, ka pašvaldības un reģionālās varas iestādes ir vienojušās 
nepildīt Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un Direktīvu 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija, 
turpmāk tekstā IPPC direktīva).

Pirmkārt, Spānijas varas iestāžu pienākums ir izlemt, vai tādi bioloģiski noārdāmi 
atkritumi kā atkritumi no piena pārstrādes rūpnīcas vai sadzīves notekūdeņi būtu jāattīra 
atsevišķi vai kopā. Abas pieejas atbilst tehnikas sasniegumiem. Neatkarīgi no izvēlētā 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008.
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veida ir jāievēro ES tiesību aktos noteiktie vides mērķi. Otrkārt, attiecībā uz Direktīvas par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu pārkāpumu, skatīt 1. punktu iepriekš tekstā par Komisijas 
uzsākto pārkāpuma procedūru pret Spāniju.

Jautājums par to, vai uz tieši saistīto attīrīšanas aprīkojumu, kas atrodas un darbojas valsts 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, būtu jāattiecina atļauja, kas izsniegta atbilstīgi IPPC
direktīvai, ir aplūkots 7. punktā.

5. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš nekad nav apgalvojis, ka būtu pārkāpta 
Direktīva 86/278/EEK par notekūdeņu dūņām.

6. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nepietiekami attīrītu notekūdeņu novadīšana no 
Granādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pasliktinās ūdens kvalitāti Henilas upē un 
tādējādi būs pretrunā ar Ūdens struktūrdirektīvā 2000/60/EK1 noteiktajiem vides mērķiem.

Ūdens struktūrdirektīva par vides aizsardzības mērķi nosaka labu ekoloģisku stāvokli 
visās upēs, ezeros un piekrastes ūdeņos, kurš jāsasniedz līdz 2015. gadam. Dalībvalstīm 
līdz 2009. gada 22. decembrim ir jāizstrādā nepieciešamie plāni un programmas šāda laba 
stāvokļa sasniegšanai un šo programmu izstrādē jāinformē sabiedrība un jāapspriežas ar 
to.

Mērķis par visu ūdeņu labu stāvokļa sasniegšanu ir saistīts ar ūdens stāvokļa 
nepasliktināšanu salīdzinājumā ar status quo. Iespējamā negatīvā ietekme uz Henilas upi 
jānovērš, ievērojot Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (skatīt 1. punktu 
iepriekš tekstā) un nepieciešamības gadījumā izmantojot papildu pasākumus, ja, ievērojot 
Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, netiek sasniegti Ūdens struktūrdirektīvas 
mērķi.

Tādēļ, ņemot vērā:
- notiekošo pārkāpuma procedūru par iespējamu pārkāpumu saistībā ar Direktīvu par 

komunālo notekūdeņu attīrīšanu un 
- Ūdens struktūrdirektīvā noteiktos mērķus un termiņus,
šobrīd Komisijai nav juridiska pamata papildus iejaukties.

7. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbildīgās Spānijas varas iestādes ir pārkāpušas 
IPPC direktīvu, kas attiecas uz I pielikuma 6.4. punkta c) apakšpunktā noteikto – „Piena 
apstrādes un pārstrādes iekārtas, kurās pieņem vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (vidēji 
gadā)”.

IPPC direktīva nosaka, ka „iekārta” ir stacionāra tehniska vienība, kurā tiek veikta viena 
vai vairākas tādas darbības, kas uzskaitītas I pielikumā, kā arī visas citas darbības, kuras ir 
tieši tehniski saistītas ar darbībām, kas tiek veiktas attiecīgajā objektā un kurām varētu būt 
ietekme uz emisijām un piesārņojumu. Iekārtām, uz kurām attiecas direktīvas darbības 
joma, ir jādarbojas saskaņā ar kompetento iestāžu piešķirto atļauju, pielietojot labākās 

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000.
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pieejamās metodes (LPM).

Kā aprakstīts 4. punktā, Puleva Food, S.L. iekārtā radītā notekūdeņu plūsma tiek vadīta pa 
cauruli, kas atvēlēta fizikāli ķīmiskam posmam Emasagra S.A. izmantotajā valsts 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtā.

Spānijas varas iestāžu izsniegtā atļauja apraksta šādu situāciju, neparedzot nekādas 
tehniskas prasības vai emisiju robežvērtības saskaņā ar atbilstošo LPM atsauces 
dokumentu. Tādēļ fizikāli ķīmiskais posms, kurš varētu būt tehniski saistīts ar darbību, uz 
kuru attiecas I pielikuma darbības joma, ir izslēgts no IPPC atļaujas darbības jomas.

Tomēr Komisija prasīs Spānijas varas iestādēm precizēt šo jautājumu, lai novērtētu, vai 
tiek ievēroti IPPC direktīvas noteikumi un vai ir vajadzīga turpmāka Komisijas rīcība.

8. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbildīgās Spānijas varas iestādes ir pārkāpušas 
Direktīvu 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējumu1, nepareizi piemērojot direktīvas 
noteikumus attiecībā uz esošās Granādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paplašināšanu.

Direktīvā 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3

(pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN direktīva), ir paredzēti noteikumi 
IVN veikšanai noteiktos valsts un privātos projektos. IVN direktīvā nodalīti tā saucamie 
I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, 
attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un/vai atbilstīgi 
dalībvalsts noteiktajiem limitiem vai kritērijiem, nosaka, vai projektam jāveic 
novērtējums. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot pakāpi vai kritērijus, ir 
jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie saistošie atlases kritēriji. Tie ietver projekta, 
tā norises vietas īpatnības un iespējamās ietekmes īpatnības.

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. Citi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projekti ir ietverti IVN 
direktīvas II pielikuma 11. punkta c) apakšpunktā. Svarīgi atzīmēt, ka saskaņā ar 
II pielikuma 13. punktu jau pabeigto, I un II pielikumā uzskaitīto projektu paplašināšanai, 
kas var radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, jāveic jauna IVN procedūra.

Jebkurā gadījumā valsts kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda katrs esošo projektu 
paplašināšanas gadījums un tādā veidā jānosaka, vai ir piemērojami IVN direktīvas 
noteikumi. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, reģionālās 
vides iestādes lūgumraksta iesniedzējam ir atbildējušas, ka šī paplašināšana ir paredzēta 
pēc politiskās vienošanās panākšanas dažādu varas iestāžu starpā. Tomēr pašlaik nenotiek 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.

2 OV L 73, 14.3.1997.

3 OV L 156, 25.6.2003.
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neviena konkrēta projekta paplašināšana. Reģionālās vides iestādes savā vēstulē uzsver, 
ka, ja projekts eksistē, tas tiks novērtēts saskaņā ar IVN tiesību aktiem.

Tāpēc, ņemot vērā pieejamo informāciju, nav pierādījumu, ka šajā gadījumā nebūtu 
ievērotas IVN direktīvā paredzētās prasības.

Kā minēts iepriekšējā atbildē, Direktīva 2003/4/EK risina jautājumus par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai, kā norādīts tās 2. panta 1. punktā. Saskaņā ar to 
dalībvalstīm jānodrošina, lai valsts iestādes rūpējas par to rīcībā esošās vai tām pieejamās 
vides informācijas pieejamību jebkuram informācijas pieprasītājam bez nepieciešamības 
viņam pamatot savu pieprasījumu. Tas īpaši nozīmē to, ka valsts iestādei ir jānodrošina 
piekļuve tās rīcībā esošai vides informācijai, ko sagatavojusi vai saņēmusi šī iestāde. Kā 
norādījis lūgumraksta iesniedzējs, šī direktīva nosaka arī īpašus termiņus: tiklīdz 
iespējams vai, vēlākais, viena mēneša laikā pēc tam, kad valsts iestāde šādu pieprasījumu 
saņēmusi, vai arī divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas – gadījumos, kad 
pieprasītā informācija ir apjomīga vai sarežģīta. Šādos gadījumos, tiklīdz iespējams un 
katrā ziņā līdz minētā mēneša beigām, ir jāinformē informācijas pieprasītājs par jebkuru 
termiņa pagarinājumu vai tā iemesliem. Vides informācijas saņemšanu var atteikt tikai 
direktīvas 4. pantā paredzētajos īpašos gadījumos. Šos iemeslus nedrīkst interpretēt 
paplašināti, ņemot vērā sabiedrības ieguvumu informācijas publiskošanas gadījumā. Par 
atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt pieprasīto informāciju paziņo rakstiski augstāk minētajā 
termiņā, norāda atteikuma iemeslus un iekļauj informāciju par pārskatīšanas procedūru. 
Saskaņā ar 5. pantu var paredzēt maksu par informācijas sniegšanu. Tomēr tai jābūt 
samērīgai. Ikvienam informācijas pieprasītājam, kurš uzskata, ka viņa/viņas informācijas 
pieprasījums ir ignorēts, nepamatoti pilnīgi vai daļēji noraidīts vai uz to nav saņemta 
pienācīga atbilde, ir pieejamas 6. panta 1. un 2. punktā paredzētās pārskatīšanas 
procedūras.

Savā 2009. gada 28. augusta vēstulē lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš nav saņēmis 
atbildi uz viņa 2009. gada 21. jūlija pieprasījumu attiecībā uz divu Granādas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu atļauju kopiju saņemšanu.

Ņemot vērā šo informāciju, lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts izmantot Spānijas tiesību 
aktos paredzētās pārskatīšanas procedūras atbilstīgi direktīvas 6. panta 1. un 2. punktam.

Secinājumi

Attiecībā uz 1. punktu (Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu) Komisija jau ir 
uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Spāniju.

Attiecībā uz 2. un 3. punktu (alternatīvs tehnisks risinājums Granādas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu paplašināšanai) nav juridiska pamata Komisijai iejaukties.

Attiecībā uz 4. un 7. punktu (sadzīves notekūdeņu un piena pārstrādes rezultātā radīto 
rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana; IPPC direktīvas prasību izpilde) Komisija prasīs Spānijas 
varas iestādēm precizēt šo jautājumu, lai novērtētu, vai tiek ievēroti IPPC direktīvas 
noteikumi un vai ir vajadzīga turpmāka Komisijas rīcība.
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Attiecībā uz 6. punktu (Ūdens struktūrdirektīva) Komisija šobrīd nekonstatē nekādu 
pārkāpumu un tādēļ Komisijai nav juridiska pamata iejaukties.

Attiecībā uz 8. pantu (IVN direktīva), Komisijas rīcībā nav pierādījumu par to, ka nebūtu 
ievērotas direktīvas prasības.”


