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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0015/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Manuel Barrios Hernandez, par Makvas (Astūrija) notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbības ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par smakām, kas rodas EDAR notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbības rezultātā Makvā (Astūrija). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šīs iekārtas atrodas 
pārāk tuvu apdzīvotai vietai un netiek pienācīgi veikts attīrīšanas process. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka iedzīvotāji ir vērsušies pie kompetentām iestādēm ar lūgumu 
noskaidrot situāciju, bet līdz šim nav saņēmuši nekādu atbildi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamenta atbalstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 16. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Makvas (Astūrija) komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas (KNAI) slikto darbību, kā arī neapmierinošo notekūdeņu savākšanu.
Direktīva 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu ir būtiska, jo tajā noteikta 
komunālo notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kārtība Kopienas valstīs:

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.).
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 3. pantā noteikts, ka vēlākais līdz 2000. gada 31. decembrim visām aglomerācijām, kuru 
cilvēkekvivalents ir 15 000 un vairāk, ir jānodrošina komunālo notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmas;

 4. pantā noteikts, ka vēlākais līdz 2000. gada 31. decembrim visām aglomerācijām ar 
vairāk nekā 15 000 cilvēkekvivalentu ir jānodrošina komunālo notekūdeņu atkārtota 
attīrīšana pirms novadīšanas;

 5. pantā noteikts, ka visi komunālie notekūdeņi no aglomerācijām ar cilvēkekvivalentu, 
kas lielāks par 10 000, pirms izvadīšanas jutīgajās zonās tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai 
nekā atkārtota attīrīšana.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Makvas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir slikti 
konstruēta un tiek neefektīvi vadīta (izmantojot 20–30 % no tās jaudas) un ka tas nelabvēlīgi 
ietekmē apkārtnes iedzīvotāju dzīves apstākļus (smakas, kukaiņi). Viņš arī sūdzas par 
rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu nepietiekamo savākšanu Aviles upes tuvumā.
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Komisiju izmeklēt šo situāciju.

Komisijas komentāri

Lūgumrakstā trūkst sīkākas informācijas. Taču, pamatojoties uz ārēju informācijas avotu1, 
Komisija pieņem, ka Makvas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārta apkalpo Aviles 
aglomerāciju.
Aviles aglomerācija rada vairāk nekā 15 000 cilvēkekvivalenta slodzi. Tā neizvada 
notekūdeņus jutīgā zonā. Tās komunālie notekūdeņi ir atkārtoti jāattīra.
Pret Spāniju ir uzsākta horizontālā pārkāpuma procedūra par komunālo notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas nosacījumu neievērošanu vairākās Spānijas aglomerācijās, kuru 
cilvēkekvivalents ir vairāk nekā 15 000 un kuras izvada notekūdeņus parastā zonā (t. i., tiem 
jānodrošina atkārtota attīrīšana). Aviles aglomerācija ir iekļauta šajā lietā par iepriekš minētās 
direktīvas 3. un 4. panta neievērošanu.

Secinājumi
Komisija jau risina lūgumraksta iesniedzēja ierosināto jautājumu iepriekš minētās pārkāpuma 
procedūras ietvaros. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par procedūras iznākumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. martā

„Lūgumraksts ir par Makvas (Astūrija) komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (KNAI) 
slikto darbību, kā arī neapmierinošo notekūdeņu savākšanu.

Komisija sniedza pirmo paziņojumu 2007. gada jūlijā, apņemoties turpmāk informēt 
Lūgumrakstu komiteju par ierosinātās pārkāpuma procedūras iznākumu.

2007. gada 29. jūnijā Komisija nosūtīja papildu oficiālu paziņojuma vēstuli Spānijai 
horizontālās pārkāpuma procedūras ietvaros par Direktīvas 91/271/EEK par komunālo 

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-

aviles.htm
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notekūdeņu attīrīšanu1 nepiemērošanu.
Savā atbildē par Aviles aglomerāciju Spānijas iestādes paziņoja, ka:

- 100 % piesārņojuma ir savākts (166 300 cilvēkekvivalentu)
- Makvas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir 225 000 cilvēkekvivalentu attīrīšanas 
jauda un tā ir aprīkota ar otrreizējās attīrīšanas iekārtu kopš 2004. gada. Attīrīšana norit 
saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK noteikumiem.

Komisija jau risina lūgumraksta iesniedzēja ierosināto jautājumu horizontālās pārkāpuma 
procedūras ietvaros, kuru Komisija ierosināja pret Spāniju. Komisija informēs Lūgumrakstu 
komiteju par procedūras gaitu.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Savā iepriekšējā paziņojumā Komisija minēja notiekošo horizontālo pārkāpuma procedūru 
pret Spāniju, kas ietvēra Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu nepareizu 
piemērošanu Aviles aglomerācijā.
2010. gada maijā Komisija nolēma iepriekš minētās pārkāpuma procedūras ietvaros iesūdzēt 
Spāniju Eiropas Kopienu Tiesā saistībā ar Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
nepareizu piemērošanu2. Tomēr saskaņā ar Komisijas rīcībā esošās informāciju notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo Aviles aglomerāciju, turpina darbību saskaņā ar direktīvā 
noteiktajiem vides mērķiem (secinājumi no dalībvalstu 2009.–2010. gada ziņojumiem). Līdz 
ar to pārkāpuma procedūrā šī aglomerācija vairs nav iekļauta.
Direktīvā par komunālo notekūdeņu attīrīšanu nav ietverti konkrēti noteikumi attiecībā uz 
smakām. Taču gadījumos, kad uz notekūdeņiem neattiecas citi Kopienas vai valstu tiesību 
akti, tiem piemēro Atkritumu pamatdirektīvas noteikumus3. Šīs direktīvas 4. panta 1. punktā 
dalībvalstīm noteikts pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no 
nepatīkamām smakām atkritumu, tostarp notekūdeņu, attīrīšanā.

Pamatojoties uz Atkritumu pamatdirektīvas noteikumiem, Komisija ir pieprasījusi Spānijas 
varas iestādēm informāciju par to, vai pēc darba pabeigšanas Aviles notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās joprojām ir smaku problēmas, ko radījusi iekārtu darbība, un kādi uzlabošanas 
pasākumi ir veikti, lai ievērotu Atkritumu pamatdirektīvā noteiktos pienākumus.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

No Spānijas iestādēm saņemto informāciju, kuru pieprasīja Komisija, var īsumā raksturot 
turpmāk aprakstītā veidā.

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991.

2 Komisijas paziņojums presei:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en

3 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK, OV L 312, 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
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Iestādes no rūpnīcas tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir agrāk saņēmušas vairākas 
sūdzības par nepatīkamu smaku. Tās ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai situāciju 
uzlabotu attiecībā uz infrastruktūru un rūpnīcas darbību (notekūdeņu dūņu apstrādi un 
atūdeņošanu, dezodorēšanas pasākumus dubļu apstrādes ēkā, dubļu aizvākšanu slēgtos 
konteineros, oksidantu pievienošanu, lai novērstu smaku veidošanos jau savākšanas sistēmās). 
Šie pasākumi ir veicinājuši ievērojamu smaku līmeņa samazinājumu gan pašās iekārtu telpās, 
gan arī ārpus tām.
Tomēr iestādes paredz arī turpmāk veikt pasākumus, lai novērstu smaku veidošanos, tostarp 
dezodorēšanas pasākumus galvenajā notekūdeņu sūknēšanas stacijā. Par šiem pasākumiem 
šobrīd ir izsludināts aicinājums iesniegt piedāvājumus, un tos pēc tam piemēros.

Atbilstoši iestāžu rīcībā esošajai informācijai — vairs netiek saņemtas sūdzības par rūpnīcas 
darbības radītajām smakām.

Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Spānijas iestādēm, šķiet, ka, reaģējot uz 
iedzīvotāju sūdzībām, atbildīgās iestādes ir veikušas attiecīgos pasākumus, kā tas ir noteikts 
Atkritumu pamatdirektīvas1 4. panta 1. punktā.
Tādēļ Komisija šajā jomā neplāno veikt nekādus turpmākus pasākumus.

                                               
1 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK, OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


