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Temats: Lūgumraksts Nr. 0437/2001 ko „Asociación Comisión Pro-Río” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Antonio Muñoz Grau, par 
Seguras upes piesārņošanu Mursijas reģionā

Lūgumraksts Nr. 1026/2002, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Marset Campos, par pastāvīgu Seguras upes un attiecīgi arī ar to saistītā 
apūdeņošanas kanālu tīkla piesārņošanu

1. Lūgumrakstu kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 0437/2001 — Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu komitejai nosūtīt 
delegāciju, kas izvērtētu sabiedrības veselības apdraudējumu, kas rodas Orihuela
iedzīvotājiem Seguras upes lejtecē. Viņš norāda, ka upe, ko faktiski izmanto par atklāto 
kanalizāciju, ir viena no piesārņotākajām upēm Eiropā, un apgalvo, ka tiek pārkāpti Eiropas 
tiesību akti vides jomā.

Lūgumraksts Nr. 1026/2002 — Lūgumraksta iesniedzējs, Eiropas Parlamenta deputāts, pauž 
bažas par nopietnajām problēmām, ko Seguras upes un ar to savienotā ūdensceļu tīkla 
piesārņošana rada sabiedrības veselībai, dzīves kvalitātei, videi utt. Analīzēs, ko veica Lorkas 
attīrīšanas iekārtā, konstatēja kadmija un hroma pēdas, kas ir bīstamas cilvēka veselībai.
Turklāt piesārņoto ūdeni izmanto tādu zemju apūdeņošanai, kurās audzē cilvēku patēriņam 
paredzētus kultūraugus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2001. gada 25. septembrī un 2003. gada 5. maijā. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2002. gada 25. janvārī
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„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Seguras upes stāvokļa pasliktināšanos un 
piesārņojumu Mursijā un Alikantē (Spānija) un apgalvo, ka tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti 
vides jomā.

Vispirms jānorāda, ka Seguras upes straume nav pastāvīga, tāpēc samazinās virszemes un 
gruntsūdens apmaiņa, un augsne kļūst arvien sāļāka.

Augsnes stāvokli nosaka arī vietējās lauksaimnieciskās darbības, kas izraisījušas augstu 
nitrātu koncentrāciju. Šai sakarā ir jāvērš uzmanība uz Padomes 1991. gada 21. maija 
Direktīvu 91/676/EEK1 attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti.

Saistībā ar Direktīvu 91/676/EEK Komisija saskaņā ar EK līguma 226. pantu uzsāka divas 
pārkāpumu procedūras pret Spāniju un iesniedza sūdzību Eiropas Kopienu Tiesā.

Pirmkārt, jānorāda, ka 1998. gada 1. oktobra spriedumā lietā C-97/71 pret Spāniju Eiropas 
Kopienu Tiesa sprieda, ka Spānija nav izpildījusi Direktīvas 91/676/EEK 3. un 4. pantā 
noteiktās prasības, nenosakot zonas, kas uzskatāmas par jutīgām, un neizveidojot labas 
lauksaimniecības prakses kodeksus. Pēc šī sprieduma Spānija sniedza informāciju par jutīgo 
zonu noteikšanu visā tās teritorijā un labas lauksaimniecības prakses kodeksiem.

Otrkārt, jānorāda, ka 2000. gada 13. aprīļa spriedumā lietā C-274/98 Eiropas Kopienu Tiesa 
sprieda, ka Spānija nav izveidojusi rīcības programmas, kas noteiktas Padomes Direktīvas 
91/676/EEK 5. pantā. Komisija šobrīd pārrauga, vai Spānijas iestādes pilda šo spriedumu.

Jānorāda arī tas, ka Mursijas autonomais apgabals ir pieņēmis lauksaimniecības prakses 
kodeksu, ko apstiprināja ar 1998. gada 31. marta rīkojumu un kas publicēts tā 1998. gada 
15. aprīļa oficiālajā vēstnesī.

Nitrātu piesārņojums gruntsūdens slāņos, īpaši pliocēna un kvartārā perioda slāņos, ko 
apstiprinājušas iestādes un kas atspoguļo kultūraugu apūdeņošanas būtisko ietekmi, ir 
mudinājis iestādes visvairāk apdraudēto teritoriju līdz 2001. gada beigām noteikt par jutīgo 
zonu. Rīcības programma acīmredzot tiek izstrādāta.

Komisija cer, ka iepriekš minētie pasākumi palīdzēs atrisināt šo problēmu ne tikai 
lūgumrakstā minētajā teritorijā, bet arī visā Spānijā. Turklāt Komisija darīs visu, lai 
nodrošinātu to, ka Spānijas iestādes nosaka visas jutīgās zonas visās provincēs, kurās 
lauksaimniecības darbību dēļ var rasties saldūdens vai sālsūdens slāpekļa savienojumu 
piesārņojums, un steidzami ievieš rīcības programmas.

Komisija apzinās arī problēmas, kas radušās Spānijā, īstenojot Padomes 1976. gada 4. maija 
Direktīvu 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē2. Pēc pārkāpumu procedūras, ko saskaņā ar EK līguma 226. pantu 
Komisija ierosināja pret Spāniju, Eiropas Kopienu tiesa sprieda3, ka Spānija nav pieņēmusi 

                                               
1 OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.
2 OV L 129, 18.5.1976.
3 1998. gada 25. novembra spriedums, lieta C-214/96.
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programmas, kuru mērķis ir samazināt ūdeņu piesārņošanu ar vielām, kas minētas Padomes 
Direktīvas 76/464/EEK pielikuma II sarakstā, un kuru pieņemšanu nosaka šīs direktīvas 
7. pants. Ar šādu pamatojumu Tiesa atzina par vainīgām arī citas dalībvalstis.

Lai atrisinātu šo problēmu, Spānijas iestādes pieņēma vairākus pasākumus, tostarp iekšzemes 
ūdeņu sateces baseinu plānus. Turklāt Likumu Nr. 29/1985 par ūdens resursiem būtiski 
grozīja ar Likumu Nr. 46/1999. Spānijas iestādes arī ziņoja, ka ir pieņemts 2000. gada 
2. jūnija Karaļa dekrēts Nr. 995/2000, kurā izklāstīti dažu bīstamu vielu kvalitātes mērķi („por 
el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes”).

Spānijas pieņemtie noteikumi un pasākumi ir pozitīvs solis ceļā uz Direktīvā 76/464/EEK, 
īpaši tās 7. pantā, noteikto prasību izpildi. Tomēr Komisija uzskata, ka Eiropas Kopienas 
Tiesas spriedums vēl nav pilnībā izpildīts. Tāpēc saskaņā ar EK līguma 228. pantu Spānijai 
tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule.

Atbilde no Spānijas iestādēm ir saņemta, un Komisija to izskata. Spānijas iestādes ir 
atsūtījušas Vides ministrijas ziņojumu par programmām, kuru mērķis ir samazināt 
piesārņojumu, ko rada II sarakstā minētās vielas saskaņā ar Direktīvas 76/464/EEK 7. pantu 
un informāciju attiecībā uz vairākiem autonomiem apgabaliem.

Ar Seguras upi saistīto situāciju uzlabos arī iepriekš minēto pasākumu īstenošana. Šai sakarā 
Spānijas iestādes informēja Komisiju par Seguras sateces baseina vides atveseļošanas plānu.
Šis plāns, ko izstrādā Vides ministrija un Mursijas un Valensijas autonomie apgabali un kas 
šobrīd tiek īstenots, paredz attīrīšanas iekārtas celtniecību, nolīgumus starp iestādēm un 
attiecīgajām nozarēm, iestāžu veiktu monitoringu un kapitālieguldījumus.

Jānorāda arī tas, ka Seguras upes attīrīšana ir viena no prioritātēm, kas noteiktas Mursijas 
integrētās darbības programmas 3. sadaļā „Vide” un kas ietilpst Kopienas atbalsta shēmā 
1. mērķa reģioniem Spānijā 2000. – 2006. gadā. Kopienas struktūrfondu atbalsts attiecīgajiem 
pasākumiem ir EUR 428,5 miljoni. Turklāt projekti, kas saistīti ar ūdens attīrīšanu un 
atsārņošanu upes sateces baseinā, var saņemt arī kopīgo finansējumu no Kohēzijas fonda.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 17. septembrī

„Iepriekšējā atbildē Komisija sniedza informāciju par nozīmīgākajām darbībām, kas ir veiktas 
pret Spāniju, lai nodrošinātu atbilstību tām Kopienas direktīvām par ūdeni, kas attiecas uz 
izskatāmo lietu.

Šīs vispārējās procedūras attiecas uz visu Spāniju, bet pasākumi, ko Spānijas iestādes pieņem, 
lai īstenotu Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/676/EEK1 attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, Padomes 
1976. gada 4. maija Direktīvu 76/464/EEK2 par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, 
kuras novada Kopienas ūdens vidē, un Padomes Direktīvu 91/271/EEK3 par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu, palīdzēs atrisināt Seguras upes piesārņojuma problēmu, kas ir šī 

                                               
1 OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.
2 OV L 129, 18.5.1976.
3 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
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lūgumraksta temats.

Šai sakarā Spānijas iestādes nosūtīja Komisijai Seguras sateces baseina vides atveseļošanas 
plānu. Šis plāns, ko izstrādājusi Vides ministrija un Mursijas un Valensijas autonomie 
apgabali, paredz attīrīšanas iekārtas celtniecību, nolīgumus starp iestādēm un attiecīgajām 
nozarēm, iestāžu veiktu monitoringu, sankciju piemērošanu un kapitālieguldījumus.

Iepriekš minēto plānu pašlaik īsteno vairākās minētajās teritorijās. Lai uzlabotu Seguras upes 
baseina attīrīšanu, jo īpaši vidustecē un lejtecē („Vega Media y Baja”), 2002. gada sākumā 
sāka darboties sešas jaunas attīrīšanas iekārtas.

Attiecībā uz Seguras upes attīrīšanas plāniem Komisija vēlētos norādīt, ka saskaņā ar 
subsidiaritātes principu un Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, gan projektu izvēle, gan to īstenošana ir 
dalībvalstu atbildības joma.

Tāpēc 2002. gada 10. jūlijā Komisija rakstīja Spānijas iestādēm, lai saņemtu to projektu 
sarakstu, kurus līdzfinansē no struktūrfondiem, un iegūtu detalizētu informāciju par Kohēzijas 
fonda projektiem attiecībā uz šo jautājumu.”

5. Komisija papildu atbilde, kas saņemta 2003. gada 27. februārī

„Iepriekšējās atbildēs Komisija sniedza informāciju par nozīmīgākajām darbībām, kas ir 
veiktas pret Spāniju saskaņā ar EK līguma 226. pantu, lai nodrošinātu atbilstību tām Kopienas 
direktīvām par ūdeni, kas attiecas uz izskatāmo lietu. Šīs vispārējās darbības palīdzēs atrisināt 
Seguras upes piesārņojuma problēmu, kas ir šī lūgumraksta temats.

Šai sakarā jau tika minēts, ka Spānijas iestādes nosūtīja Komisijai Seguras sateces baseina 
vides atveseļošanas plānu. Šis plāns, ko izstrādājusi Vides ministrija un Mursijas un 
Valensijas autonomie apgabali, paredz attīrīšanas iekārtas celtniecību, nolīgumus starp 
iestādēm un attiecīgajām nozarēm, iestāžu veiktu monitoringu, sankciju piemērošanu un 
kapitālieguldījumus. Iepriekš minēto plānu pašlaik īsteno vairākās minētajās teritorijās.

Komisija pašlaik izskata arī nesen iesniegtu sūdzību (reģistrēta kā Nr. 2002/4808) par 
piesārņojumu Seguras pietekā Guadalentín, Mursijas autonomajā apgabalā.

Šajā teritorijā plānots ieguldīt ievērojamus līdzekļus. Kad šie pasākumi būs īstenoti, tie 
uzlabos attīrīšanas darbu Seguras sateces baseinā.

Pielikumā sniegti dati par šiem ieguldījumiem, kurus Kopiena līdzfinansē no Kohēzijas fonda 
vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2004. gada 6. jūlijā

„Seguras sateces baseina vides atveseļošanas plānu turpina īstenot.

Izskatot sūdzību Nr. 2002/4808 par piesārņojumu Seguras pietekā Guadalentín, Komisija 
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sazinājās ar Spānijas iestādēm, lai iegūtu informāciju par Direktīvas 91/271/EEK un 
76/464/EEK īstenošanu attiecīgajā gadījumā. Spānijas iestādes atsūtīja apjomīgu un ļoti 
tehnisku atbildi, kurā ziņoja par sasniegto progresu. Komisija šo atbildi izskata.

Teritorijā plānots veikt ievērojamus ieguldījumus, kurus līdzfinansē Kopiena. Nav šaubu, ka 
pēc šo pasākumu īstenošanas tie veicinās Seguras upes baseina attīrīšanu.

Seguras upes baseina attīrīšana ir viena no prioritātēm, kas noteiktas Mursijas integrētās 
darbības programmas 3. sadaļā „Vide” un kas ietilpst Kopienas atbalsta shēmā 1. mērķa 
reģioniem Spānijā 2000. – 2006. gada plānošanas periodā.

Projekti, kas saistīti ar ūdens attīrīšanu un atsārņošanu attiecīgās upes sateces baseinā, var 
saņemt arī līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda.

Laika posmā no 1999. līdz 2003. gadam Seguras upes attīrīšanā tika ieguldīti vairāk nekā 
EUR 178 miljoni, no tiem aptuveni EUR 146 miljoni bija Kopienas atbalsts.

Lai atjauninātu (2003. gada novembrī) sniegtos datus, pielikumā iekļauta tabula, kurā norādīti 
pabeigtie projekti.”
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Pielikums

Saskaņā ar vispārējo Seguras upes attīrīšanas plānu būvētā infrastruktūra

I. Kohēzijas fonds

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Kopienas atbalsts

A) Periods 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Vega Alta del Segura
attīrīšana un atsārņošana 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Murcia-Este notekūdeņu attīrīšanas iekārta 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Hidrauliskās attīrīšanas infrastruktūras uzlabojumi
Mursijas reģionā — II fāze 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Attīrīšanas un atsārņošanas darbs
Seguras sateces baseinā 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Attīrīšanas un atsārņošanas darbs
Seguras sateces baseinā — 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Komisijas izskatīšanā 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Seguras attīrīšana Mursijas reģionā 12 000 0000 € 9 600 000 €

Kopā, Kohēzijas fonds (1999 – 2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonds – ERAF

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Kopienas atbalsts

Kopā, ERAF (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Pliego notekūdeņu attīrīšanas iekārta 1 240 763 € 930 572 €

8. Cieza notekūdeņu attīrīšanas iekārta 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Santomera notekūdeņu attīrīšanas iekārta 1 067 879 € 800 909 €

10. Papildu darbs pie Alcantarilla
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 590 865 € 443 149 €

11. Papildu darbs pie Blanca
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 313 529 € 235 147 €

12. Papildu darbs pie Cehegín
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 189 486 € 142 115 €

13. Papildu darbs pie San Felix
kolektora (Mursija) 257 821 € 193 366 €

Kopā, vispārējais Seguras attīrīšanas plāns
laika periodam no 1999. – 2002. gadam (Kohēzijas fonds)
un laika periodam no 2000. – 2001. gadam (ERAF) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Saskaņā ar Seguras attīrīšanas plānu būvētā infrastruktūra

Projekta nosaukums Kopējās 
izmaksas Kopienas atbalsts

I. Kohēzijas fonds (1999 – 2003)

Vega Alta del Segura attīrīšana un atsārņošana 9.663.755 € 7.636.755 €

Murcia-Este notekūdeņu attīrīšanas iekārta 28.099.029 € 23.884.175 €

Hidrauliskās attīrīšanas infrastruktūras uzlabojumi Mursijas reģionā — II un III fāze 22.026.612 € 17.621.289 €

Attīrīšanas un atsārņošanas darbs Seguras sateces baseinā 35.812.000 € 28.649.600 €

Attīrīšanas un atsārņošanas darbs Seguras sateces baseinā — 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Seguras attīrīšana Mursijas reģionā 12.000.000 € 9.600.000 €

Kopējais Kohēzijas fonda finansējums (1999 – 2003) 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonds — ERAF (Mursijas darbības programma — 1. mērķis — laika periods 2000/2006)

Kopējais ERAF finansējums — 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. Summa, kas līdz 31.12.2002. izmantota 3.3. pasākumam — Notekūdeņu attīrīšana un atsārņošana — un kas attiecas uz vairākiem 
nelieliem projektiem un papildu attīrīšanas darbiem un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

III. Šiem Plānā iekļautajiem projektiem jāpievieno darbs pie Lorkas notekūdeņu iekārtas, ko pabeidza 2001. gadā 10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Saskaņā ar informāciju, ko sniegušas Spānijas iestādes, attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Guadalentín upē. Šo ūdeni pārbauda 
Mursijas reģiona veselības ģenerāldirektorāts.

KOPĀ par laika periodu no 1999. – 2003. gadam (Kohēzijas fonds) un no 2000. – 2002. gadam (ERAF) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā

„Iepriekšējās atbildēs Komisija sniedza informāciju par nozīmīgākajām darbībām, kas 
saskaņā ar EK līguma 226. pantu ir veiktas pret Spānijas Karalisti, lai nodrošinātu atbilstību 
tām Kopienas direktīvām par ūdeni, kas attiecas uz izskatāmo lietu.

Kā jau minēts, Komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Spāniju, jo tā joprojām nav 
izpildījusi pienākumu izveidot piemērotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas daudzās Spānijas 
aglomerācijās, kuru cilvēku ekvivalents (c. e.) ir vairāk nekā 15 000 un kurās jau bija jābūt 
ierīkotām kanalizācijas sistēmām un otrreizējās attīrīšanas (proti, bioloģiskajām) sistēmām.
Tātad nav pienācīgi īstenots Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu 3. un 4. pants.

Šī 2004. gadā uzsāktā procedūra attiecas uz vairākām Seguras upes sateces baseina 
aglomerācijām Mursijas un Alikantes provincēs. Šī procedūra pašlaik tiek īstenota; Komisija 
izskata Spānijas iestāžu atsūtīto informāciju un ir uzņēmusies pārbaudīt visu to Seguras upes 
sateces baseina aglomerāciju atbilstību, kuru cilvēku ekvivalents ir vairāk nekā 15 000.

Attiecībā uz šo sateces baseinu Spānijas iestādes ir nosūtījušas Komisijai Seguras sateces 
baseina vides atveseļošanas plānu, ko plānots īstenot Mursijas un Valensijas autonomajos 
apgabalos. Plānu pašlaik īsteno vairākās teritorijās, uz kurām tas attiecas. Turklāt šajā 
teritorijā plānots ieguldīt lielus līdzekļus, kurus līdzfinansēs Komisija. Pakāpeniska šo 
pasākumu īstenošana neapšaubāmi uzlabos Seguras sateces baseina attīrīšanu.

Nobeigumā jāmin, ka Spānijas iestādes veic vajadzīgus pasākumus, kas palīdzēs atrisināt 
Seguras upes piesārņojuma problēmu, kas bija šo lūgumrakstu temats. Jebkurā gadījumā 
Komisija, pildot Līgumu uzrauga pienākumus, turpina pārraudzīt to, kā vietējās iestādes 
īsteno Kopienas tiesību aktus vides jomā.”
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I pielikums
Informācija par finansējumu

2006. gada 9. februārī Spānijas iestādes iesniedza Komisijai atjauninātu informāciju par 
ERAF un Kohēzijas fonda finansētajiem Seguras upes baseina attīrīšanas projektiem, kas bija 
iekļauti „Seguras upes integrālā attīrīšanas plānā” (Plan de Saneamiento Integral del Río 
Segura).
Plāns tieši attiecas uz trim reģioniem. Šajā kopsavilkuma tabulā iekļauti projekti, kas sākti 
laika periodā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2005. gada beigām.

Reģions Projektu skaits Kopējā summa 
(attaisnotās izmaksas)

Kastīlija-Lamanča Darbības programmas 
2000. – 2006. ietvaros nav 
finansēts neviens projekts.

0€

Valensiānas autonomais 
apgabals

Divi projekti Kohēzijas 
fonda ietvaros.

15.978.000€

Mursija Trīsdesmit pieci projekti 
darbības programmas 
2000. – 2006. ietvaros.

46.866.291,88€

Pievienotajā pielikumā norādīts darbu veids, iesaistītās vietējās pašvaldības un katra projekta 
izmaksas.
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II pielikums
Dati par katru reģionu un projektu
Reģions Projekts Attaisnotās izmaksas 

(katram projektam)

Kastīlija-Lamanča Darbības programmas 
2000. – 2006. ietvaros nav 
finansēts neviens projekts.

Valensiānas autonomais 
apgabals

Kohēzijas fonda projekts

Seguras upes kreisā krasta 
attīrīšana:
 1. fāze (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 2. fāze (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y Granja de 
Rocamora).

1. fāzes attaisnotās 
izmaksas:

9.140.000€

2. fāzes attaisnotās 
izmaksas:

6.838.000€

Mursijas reģions Cieza attīrīšanas iekārtas 
paplašināšana.

San Felix kanalizācijas 
caurule, papildu darbi.

Blanca attīrīšanas iekārtas 
papildu darbi.

Pliego notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, papildu darbi:
Alcantarilla.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, papildu darbi:
Cehegin.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, emisārs: Fortuna.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, emisārs:

Attaisnotās izmaksas:
6.450.539€

Attaisnotās izmaksas:
420.577,74€

Attaisnotās izmaksas:
334.199,84€

Attaisnotās izmaksas:
1.509.697,81€

Attaisnotās izmaksas:
683.242,58€

Attaisnotās izmaksas:
184.017,90€

Attaisnotās izmaksas:
464.731,62€

Attaisnotās izmaksas:
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Santomera.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: Fortuna.
Ūdens drenāža: Villanueva 
un Ullea.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, papildu darbi:
Abanilla.

Ūdens drenāža: Ojos un 
Ricote.

Kanalizācijas caurules:
Alhama.

Centrālā kanalizācijas 
caurule, papildu darbi:
Mursija.

Galvenā kanalizācijas 
caurule: Caravaca.

Kanalizācijas caurule:
Pedanías Caravaca.

Kanalizācijas caurule: La 
Encarnación de Caravaca.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, papildu darbi:
Abarán.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, Librilla.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta, Moratalla.

Kanalizācijas caurule:
Abanilla-centrs.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: sūknēšana un 
atjaunināšana. La Ermita.

1.262.438,79€

Attaisnotās izmaksas:
2.330.564,98€
Attaisnotās izmaksas:
1.680.164,50€

Attaisnotās izmaksas:
227.144,89€

Attaisnotās izmaksas:
41.624,69€

Attaisnotās izmaksas:
1.341.782,43€

Attaisnotās izmaksas:
488.656,50€

Attaisnotās izmaksas:
2.282.445,24€

Attaisnotās izmaksas:
4.360.198,08

Attaisnotās izmaksas:
426.332,13€

Attaisnotās izmaksas:
469.372,19€

Attaisnotās izmaksas:
3.334.398,73€

Attaisnotās izmaksas:
3.243.062,41€

Attaisnotās izmaksas:
130.347,77€

Attaisnotās izmaksas:
893.187,64€

Attaisnotās izmaksas:
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Galvenā kanalizācijas 
caurule: Librilla.

Emisārs: El Paretón de 
Totana.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: papildu darbi.
Alhama.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: paplašināšana.
Santomera.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: papildu darbi.
Molina de Segura.

Galvenā kanalizācijas 
caurule: Moratalla.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: Fortuna.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: Ceuti.

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārta: Mula.

Uzlabota notekūdeņu 
attīrīšana: Clasparra.

Galvenā kanalizācijas 
caurule: Mahoya de 
Abanilla.

Galvenā kanalizācijas 
caurule: papildu darbi.
Beniel.

Galvenā kanalizācijas 
caurule: papildu darbi.
Caravaca.

280.403,29€

Attaisnotās izmaksas:
205.546,81€

Attaisnotās izmaksas:
623.078,48€

Attaisnotās izmaksas:
2.856.677,30€

Attaisnotās izmaksas:
2.489.719,18€

Attaisnotās izmaksas:
728.517,29€

Attaisnotās izmaksas:
1.258.417,26€

Attaisnotās izmaksas:
2.005.618,80€

Attaisnotās izmaksas:
1.204.820,69€

Attaisnotās izmaksas:
1.302.468,70€

Attaisnotās izmaksas:
207.018,35€

Attaisnotās izmaksas:
151.667,73€

Attaisnotās izmaksas:
993.610,01€
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8. Komisijas papildu atbilde attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 0437/2001, kas saņemta 
2009. gada 20. martā

„Seguras upes piesārņojuma avoti Mursijas reģionā ir vairāki, galvenokārt lauksaimniecība un 
pilsētas. Neskatoties uz sasniegto progresu, tostarp Seguras upes sateces baseina vides 
atveseļošanas plāna īstenošanu, pagaidām situācija joprojām ir neapmierinoša. Tāpēc EK 
līguma 226. pantā noteiktā tiesiskā darbība tiek turpināta.

Šī darbība ir divējāda.

Pirmkārt, lauksaimniecības radīto piesārņojumu izskata saskaņā ar Padomes Direktīvu 
91/676/EEK1 attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas 
izcelsmes nitrāti.

Komisija joprojām mēģina uzlabot situāciju un pašlaik notiek sarunas ar Spānijas iestādēm 
saistībā ar pārkāpumu procedūru Nr. 2002/2009. Ir plānots, ka attiecīga rīcība, ja tāda būs 
nepieciešama, tiks īstenota cik drīz vien iespējams pēc tam, kad būs pabeigta šī saziņa un 
sarunas, situācijas novērtējums attiecībā uz monitoringu un jutīgo zonu noteikšana. To plānots 
izdarīt 2009. gada pirmajā ceturksnī.

Otrkārt, situācija attiecībā uz pilsētu radīto piesārņojumu tiek izskatīta saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 91/271/EEK2 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Pamatojoties uz pēdējo 
informāciju, ko Spānijas iestādes sniegušas saistībā ar pārkāpumu procedūru Nr. 2002/2013 
un Nr. 2004/2031, Komisija uzskata, ka, lai gan vairākās Seguras upes sateces baseina 
(Mursijas un Alikantes reģions) aglomerācijās joprojām nenotiek atbilstoša komunālo 
notekūdeņu attīrīšana, neviena no tām neatrodas Mursijas reģionā.

Pilnīga atbilstība abām iepriekš minētajām direktīvām ir svarīgākais nosacījums, lai atrisinātu 
ieilgušo Seguras upes piesārņojuma problēmu, un Komisija turpinās savus centienus, kamēr 
šāda pilnīga atbilstība būs panākta.

Komisija informēs Komiteju par notikumu attīstību šajā lietā.”

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

Seguras upes Mursijas reģionā piesārņojumu iespējams izraisa daudzi faktori, kas lielākoties 
ir saistīti ar lauksaimniecību un pilsētvidi. Situācija ir uzlabojusies un Komisijas iepriekš 
iesniegtās prasības saistībā ar vairākām pienākumu neizpildes procedūrām saskaņā ar LESD 
258. pantu ir atsauktas.

Pirmkārt, saskaņā ar Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvu 91/676/EEK par ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti3, tika izpētīts 
lauksaimnieciskās darbības radītais piesārņojums. Attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu, 

                                               
1 OV L 375, 31.12.1991., 1. – 8. lpp.
2 OV L 135, 30.5.1991., 40. – 52. lpp.
3 OV L 375, 31.12.1991., 1.-8. lpp.
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uzraudzību un jutīgu zonu statusa piešķiršanu neatrisinātie jautājumi, patlaban jau ir atrisināti. 
Līdz ar to pret Mursijas reģionu ir apturēta pienākumu neizpildes procedūra.
Otrkārt, situācija tika rūpīgi pētīta saistībā ar Padomes direktīvu 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu1. Komisijas veiktās pārbaudes rezultātā noskaidrojās, ka pilsētas 
notekūdeņu attīrīšana Seguras upes baseina aglomerācijā patlaban atbilst Direktīvas 
91/271/EEK attiecīgajām prasībām. Pienākumu neizpildes procedūra tiek turpināta attiecībā 
uz dažiem neatrisinātiem jautājumiem notekūdeņu attīrīšanas jomā dažās Mursijas piekrastes 
aglomerācijās, bet šie jautājumi nav saistītas ar Seguras upes piesārņojumu.

Sakarā ar visu iepriekšminēto Komisija uzskata, ka smagās piesārņojuma problēmas, kas 
agrāk skāra Seguras upes sateces baseinu, ir atrisinātas atbilstīgi ES vides tiesību pienācīgai 
īstenošanai.

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40.-52. lpp.


