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Temats: Lūgumraksts Nr. 0214/2007, ko Eiropas „zaļo” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Sonia Ortiga, par gruntsūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem, ko 
veic saimniecības, kas audzē cūkas brīvā dabā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par nopietnu piesārņojumu ar nitrātiem ūdens nesējslānī 
Segovijā, ko izraisījusi plaša cūku audzēšana, kā dēļ, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, jau 
ir piesārņots ūdens 48 ciematos, un piesārņojums var paplašināties līdz visam ūdens sateces 
baseinam, izraisot neatgriežamu kaitējumu videi. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka ir 
pārkāptas nitrātu direktīvas un Ūdens pamatdirektīva.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

Lūgumraksts

Šis lūgumraksts attiecas uz gruntsūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem Segovijas provincē, ko izraisa 
lauksaimnieciska darbība un īpaši cūku audzēšana. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz 
pētījumu, kuru 2006. gadā veica Kastīlijas un Leonas autonomā apgabala Vides departaments un 
kurā ir uzsvērts, ka ūdens nesējslānis ir piesārņots ar nitrātiem 48 Segovijas provinces ciematos. 
Kā izrādās, visintensīvākā cūku audzēšana notiek teritorijā, kas atbilst Los Arenales ūdens 
nesējslānim, ietekmējot vairākas autonomā apgabala provinces, tostarp Segoviju, 
Avila Vajadolidu, Salamanku un Zamoru.
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Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Segovijas provincē cūku audzēšana izraisa vides 
piesārņojumu un ka ir pārkāpta Nitrātu direktīva (Direktīva 91/676/EEK)1 un Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD 2000/60/EK)2.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija savā novērtējumā par Nitrātu direktīvas īstenošanu Spānijā secināja, ka tās īstenošana ir 
nepietiekama attiecībā pret vairākiem aspektiem. Tāpēc šobrīd sākta pārkāpuma procedūra pret 
Spāniju, tostarp Kastīlijas un Leonas autonomo apgabalu, par nepietiekamu ūdens uzraudzību, 
nepietiekamu nitrātu jutīgu zonu noteikšanu un neatbilstīgām rīcības programmām.

Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, Kastīlijas un Leonas autonomais apgabals 1998. gadā 
noteica piecas nitrātu jutīgās zonas. Pamatojoties uz neatkarīgiem pētījumiem, kas pēdējo reizi 
veikti 2006. gada beigās3, Komisija secina, ka augsto nitrātu koncentrāciju gruntsūdeņos Los 
Arenales nesējslānī ir izraisījusi ievērojama lauksaimniecības paplašināšanās, un tā rada 
nepieciešamību ietekmēto teritoriju noteikt kā nitrātu jutīgu zonu.

Minētie pētījumi attiecas, cita starpā, uz ziņojumu „Kopsavilkuma ziņojums par Ūdens 
pamatdirektīvas 5. un 6. pantu. Duero upes baseins” (CHD 2005), norādot, ka augstais 
spiediens, ko nav radījuši punktveida avoti, ir novērtēts un ka Los Arenales, Salamankas un 
Segovijas nesējslāņi nesasniegtu Ūdens pamatdirektīvas mērķus lauksaimniecības radītā 
spiediena dēļ.

Komisija ir apņēmusies turpināt centienus, tostarp izmantojot juridiskās procedūras, lai 
nodrošinātu, ka Nitrātu direktīvā noteiktās saistības Spānijā tiek pilnībā īstenotas attiecībā uz 
ūdens uzraudzību, jutīgo zonu noteikšanu un pasākumu ieviešanu lauksaimniecības radītā 
nitrātu piesārņojuma novēršanai un samazināšanai.

Attiecībā uz gruntsūdens kvalitātes standartiem maksimālais pieļaujamais gruntsūdeņu nitrātu 
saturs saskaņā ar Nitrātu direktīvu, kā arī 2006. gada Gruntsūdeņu direktīvu4 ir 50 mg/l. Lai 
gan Ūdens pamatdirektīvas ūdens kvalitātes mērķi jāsasniedz līdz 2015. gadam, šī direktīva 
nemaina agrākos tiesību aktos, piemēram, Nitrātu direktīvā, ietvertos mērķus un saistības.

Secinājumi

Komisijas rīcībā esošie pierādījumi apstiprina lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, ka 
Los Arenales ūdens nesējslānis Kastīlijas un Leonas autonomajā apgabalā ir piesārņots ar 
nitrātiem un ka viens no šī piesārņojuma avotiem, iespējams, ir lauksaimniecība.

Komisija informēja Spānijas iestādes par savu nostāju, ka teritorija, kurā nonāk Los Arenales
nesējslāņa ūdeņi, jānosaka par nitrātu jutīgu zonu saskaņā ar Nitrātu direktīvu un saskaņā ar 
sākto pārkāpuma procedūru pret Spāniju. Jaunākās zinātniskās norādes, kas apstiprina 
                                               
1 OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
2 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
3 Pētījumu Komisijas vārdā veica Alterra konsultants saskaņā ar pamatlīgumu 07-
010401/2005/409860.MAR/B1.
4 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/118/EK, OV L 312, 27.12.2006.
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nepieciešamību noteikt šādu zonu, tiks nodotas Spānijas iestādēm oficiālas viedokļu apmaiņas 
ceļā juridiskās procedūras gaitā.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Komisija savā novērtējumā par Nitrātu direktīvas (Direktīva 91/676/EEK)1 īstenošanu Spānijā 
secināja, ka tās īstenošana ir nepietiekama vairākos aspektos. Tāpēc šobrīd ir sākta pārkāpuma 
procedūra pret Spāniju. Tomēr kopš iepriekšējā Komisijas paziņojuma attiecībā uz Kastīlijas un 
Leonas autonomo apgabalu situācija ir uzlabojusies.
Sākotnēji Kastīlijas un Leonas autonomajā apgabalā 1998. gadā tika noteiktas piecas nitrātu 
jutīgās zonas. Starp minētajām zonām nebija teritoriju, kas ietekmē Los Arenales ūdens 
nesējslāni. Pēc abām Komisijas iesniegtajām prasībām tiesā un pastāvīgās saziņas ar valsts un 
reģionālajām varas iestādēm reģionālās varas iestādes atjaunināja noteiktās jutīgās zonas ar 
Dekrētu Nr. 40/2009, kas publicēts 2009. gada 1.jūlija Junta de Castilla y León Oficiālajā 
Vēstnesī — BOCYL. Minētajā tiesību aktā atbilstīgi Nitrātu direktīvai tika pieņemti labas 
lauksaimniecības prakses kodeksi. Šie kodeksi attiecas uz noteiktajām jutīgajām zonām. Varas 
iestādes ir arī pieņēmušas rīcības plānus attiecībā uz šīm zonām2.
Kā jau Komisija minēja iepriekš, atbilstība Ūdens pamatdirektīvai (ŪPD 2000/60/EK)3 ir 
jāpanāk līdz 2015. gadam, un minētajai nesenajai jutīgo zonu noteikšanai būs būtiska nozīme 
direktīvas vērienīgo mērķu sasniegšanā.

Komisijas rīcībā esošā informācija apstiprināja lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, ka 
Los Arenales ūdens nesējslānis Kastīlijas un Leonas autonomajā apgabalā ir piesārņots ar 
nitrātiem un ka viens no galvenajiem piesārņojuma avotiem ir lauksaimniecība. Komisija 
informēja Spānijas iestādes par savu viedokli, ka teritorija, kurā nonāk Los Arenales
nesējslāņa ūdeņi, jānosaka par nitrātu jutīgu zonu saskaņā ar Nitrātu direktīvu un saskaņā ar 
sākto pārkāpuma procedūru pret Spāniju. Šobrīd teritorija ir noteikta par nitrātu jutīgu zonu, 
noteikto jutīgo zonu platība reģionā ir palielinājusies no apmēram 40 000 hektāru līdz vairāk 
nekā 200 000 hektāru un attiecīgajās zonās ir pieņemti labas lauksaimniecības prakses 
kodeksi.

                                               
1 OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
2 Kastīlijas un Leonas valdības 30. decembra Rīkojums MAM/2348/2009. 

3 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.


