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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret celtniecību un atkritumu izmešanu, kas notiek Morata de 
Tajuña līdzenumā, un norāda, ka Madrides pašvaldības varas iestādes plāno cauri līdzenumam 
būvēt apvedceļu, kas saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju radīs ievērojamu kaitējumu. Pilsoņu 
organizācija ir vērsusies ar šo lietu Spānijas tiesās, lai apstrīdētu Madrides pašvaldības varas
iestāžu izdoto labvēlīgo ietekmes uz vidi paziņojumu. Viņi vēlas panākt alternatīvu 
risinājumu, kas ļautu izvairīties no kaitējuma līdzenumam, un apgalvo, ka nelegāla celtniecība 
un nekontrolēta atkritumu izmešana ir piesārņojusi Tahunjas upi un ka nekas nav darīts, lai 
ierobežotu kaitīgo notekūdeņu ieplūšanu upē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus attiecībā uz autoceļa būvi 
Morata de Tajuña līdzenumā, lai novērtētu atbilstību ES vides tiesību aktu noteikumiem, kuri 
varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Attiecībā uz vides tiesību aktiem nav skaidrs, cik būtiska varētu būt minētā projekta negatīvā 
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ietekme uz aizsargājamām teritorijām, kas noteiktas atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK1

par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Attiecībā uz tiesisko regulējumu par ietekmes uz vidi novērtējumu jānorāda, ka lūgumrakstā 
sniegta pārāk vispārīga informācija un tāpēc nav iespējams konstatēt varbūtējus IVN 
direktīvas noteikumu pārkāpumus. Jebkurā gadījumā, šķiet, būtu vajadzējis veikt minētā 
autoceļa projekta IVN procedūru un reģiona pašvaldības pieņemto ziņojumu par IVN būtu 
iespējams apstrīdēt valsts tiesās. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka, ņemot vērā 
vietējās pašvaldības un Madrides autonomās kopienas nolīgumu, šis autoceļa būves projekts 
visticamāk netiks īstenots.

Vēl lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka citu nelikumīgas celtniecības darbu dēļ Morata de 
Tajuña līdzenuma apūdeņošanas kanālos un Tahunjas upē nelikumīgi tiek apglabāti atkritumi.
Acīmredzot šos atkritumus radījušas noplūdes no dzīvojamo māju un savrupu apdzīvotu vietu 
kanalizācijas un septiktvertnēm. Attiecībā uz nelikumīgo atkritumu apglabāšanu un 
notekūdeņu ieplūdināšanu Tahunjas upē lūgumraksta iesniedzējs nemin konkrētus faktus, kas 
varētu norādīt uz Eiropas tiesību aktu pārkāpumiem.

ES tiesību aktos par atkritumiem — Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem2 36. pantā —
noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu atkritumu izmešanu, 
izgāšanu un nekontrolētu apsaimniekošanu. Taču notekūdeņi nav iekļauti šīs direktīvas 
darbības jomā, ciktāl uz tiem jau attiecas citi Kopienas tiesību akti.

Ūdens pamatdirektīvā 2000/60/EK3 noteikts, ka, izstrādājot upju baseinu apsaimniekošanas 
plānus, detalizēti jāplāno ūdens resursu izmantošana, lai novērstu neilgtspējīgu risinājumu 
pieņemšanu un nenodarītu nelabojamu kaitējumu videi. Šajos plānos jāparedz pasākumi, kuru 
mērķis ir līdz 2015. gadam panākt ūdens resursu labu stāvokli, paredzot arī piesārņotājvielu 
ieplūdes virszemes ūdeņos kontroles pasākumus.

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu, pirmie upju baseinu apsaimniekošanas plāni jāpublicē līdz 
2009. gada decembrim. Komisija 2010. gada 3. jūnijā4 ierosināja prasību pret Spāniju, jo 
valsts Komisijai nebija iesniegusi ūdens pamatdirektīvas 15. panta 3. punktā prasītos upju 
baseinu apsaimniekošanas plānus, un 27. janvārī nosūtīja pamatotu atzinumu.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt EK vides tiesību 
aktu pārkāpumus.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
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