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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0922/2010, ko Akoruņas (Spānija) Confraria de Pescadores
(Zvejnieku ģildes) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel Antonio 
Cao Prado un kam pievienoti 16 paraksti, par piesārņojumu Ria del Burgo
(Akoruņas provincē)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netiek plānots tīrīt Ria del Burgo (Akoruņas provincē, 
Spānijā). Viņš sūdzas par varas iestāžu vienaldzību, atļaujot līcī izgāzt sadzīves un 
rūpnieciskos atkritumus, kas daudzos gadījumos ir ļoti bīstami cilvēku veselībai. Viņš 
uzskata, ka ir pārkāpti Kopienas tiesību akti un ka attiecīgās valdības iestādes, ieskaitot Vides 
ministriju, Galisijas reģiona valdību un vietējās varas iestādes, neizrāda nekāda veida 
ieinteresētību šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Komisija uzskata, ka ES tiesību aktu īstenošana palīdzēs uzlabot vides kvalitāti situācijās, kādas 
min lūgumraksta iesniedzējs.

ES Ūdens pamatdirektīva1 uzliek dalībvalstīm pienākumu veikt pasākumus, lai līdz 2015. gadam 
nodrošinātu labu vides stāvokli (t. i., bez piesārņojuma) visās ūdenstilpnēs (tostarp piekrastes 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000.
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ūdeņos). Ūdens pamatdirektīva uzsāk procesu, kura mērķis ir identificēt galvenos nelabvēlīgas 
ietekmes uz vidi faktorus, kas ietekmē noteiktas ūdenstilpnes, noteikt mērķus vides pazīmēm, 
kas raksturīgas labam stāvoklim, un, visbeidzot, attīstīt un īstenot atbilstīgus pasākumus, lai tās 
panāktu.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem Ūdens pamatdirektīvas īstenošanā ir tā sauktais upju 
baseinu apsaimniekošanas plāns, kurā jāiekļauj noteikti mērķi un pasākumi ūdens un 
nogulšņu piesārņojuma un tā seku likvidēšanai. Komisija ir veikusi tiesiskus pretpasākumus 
pret Spāniju par, inter alia, piekrastes ūdeņu pārvaldības plāna nepieņemšanu lūgumrakstā 
noteiktajā apgabalā.

Šāda laba stāvokļa sasniegšana iespējama, vienīgi īstenojot arī citus nozīmīgus ES tiesību 
aktus. Tas ir jo vairāk spēkā attiecībā uz direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Kā 
norādījis lūgumraksta iesniedzējs, notekūdeņu, kas nāk no Akoruņas aglomerācijas, attīrīšanas 
sistēma vēl nav pilnībā gatava un izmantojama.

Direktīva 2006/113/EK1 par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus, 
(5. pants) uzliek dalībvalstīm pienākumu izstrādāt īpašas programmas, lai nepieļautu 
piesārņojumu sešu gadu garumā pēc brīža, kad apgabals ir noteikts kā čaulgliemju ražošanas 
apgabals.
Šis apgabals tika noteikts 1993. gadā (BEO Nr. 312, 1993. gada 30. decembris).
Šī direktīva tiks atcelta trīspadsmit gadus pēc Ūdens pamatdirektīvas stāšanās spēkā 
(2013. gadā).

Attiecībā uz iepriekš minētajiem juridiskajiem aspektiem Komisija vēlas uzsvērt, ka:

- ņemot vērā ES Direktīvu 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Komisija ir 
ierosinājusi prasību Eiropas Kopienu tiesā (C-343/10) pret Spānijas Karalisti, tostarp pret 
Akoruņas aglomerāciju, kur atrodas Ría del Burgo;

- ņemot vērā ES Direktīvu 2000/60/EK par ūdeņiem, Komisija ir veikusi tiesiskus 
pasākumus (ir izdots argumentēts atzinums saskaņā ar LESD 258. pantu — pēdējais solis 
pirms prasības celšanas ES Tiesā) pret Spāniju par, inter alia, piekrastes ūdeņu 
pārvaldības plāna nepieņemšanu lūgumrakstā noteiktajā apgabalā;

- ņemot vērā Direktīvu 2006/113/EK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus, pēc Komisijas izmeklēšanas un turpmākas pārstāvniecības Spānijas varas 
iestādēs kompetentās varas iestādes izvirzīja īpašu programmu piesārņojuma 
samazināšanai ūdeņos atbilstoši minētās direktīvas 5. pantam. 

Secinājums

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006.
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Komisija ir veikusi pasākumus attiecībā uz šā lūgumraksta priekšmetu. Jo īpaši Komisija ir 
veikusi tiesiskus pasākumus saskaņā ar LESD 258. pantu attiecībā uz neatbilstīgu ES tiesību aktu 
īstenošanu, kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja raksturoto situāciju.


