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Lūgumrakstu komiteja

26.10.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0228/2010, ko „Coto do Frade” vides apvienības vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Vicente Fernández Pérez, par Avia upes 
(Ourense) plūsmas regulēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Albarellos ūdenskrātuves izveidošana ārkārtīgi negatīvi 
ietekmē Avia upi posmā (aptuveni 21 km garumā) no minētās ūdenskrātuves līdz vietai, kur tā 
saplūst ar savu galveno pieteku Minjo; viņaprāt, ūdenskrātuves izveidošana grauj upes 
ekosistēmas ilgtspējību. Viņš norāda, ka nav saglabāta ekoloģiski ilgtspējīga upes plūsma un 
nekas nav darīts, lai nodrošinātu migrējošām zivīm pieejamus pārvietošanās ceļus. Viņš 
apgalvo, ka ir pārkāpti Direktīvas 92/43/EK un Direktīvas 2000/60/EK noteikumi, un tāpēc 
aicina anulēt uzņēmumam „Gas Natural–Unión Fenosa” izsniegtās dambja ekspluatācijas 
atļaujas, vēlāk pieprasot arī nojaukt dambi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas1 piemērošanu Komisija atgādina par dalībvalstu pienākumu 
ieviest un īstenot stingru režīmu IV pielikumā uzskaitīto Kopienas nozīmes dzīvnieku un augu 
sugu aizsardzībai visās dalībvalstīs, kā norādīts 12. un 13. pantā. Direktīvas 12. pantā aizliegta 
dzīvnieku sugu (kas uzskaitītas IV pielikumā) īpatņu jebkāda apzināta gūstīšana vai 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 
OV L 206, 22.7.1992.
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nonāvēšana un traucēšana savvaļā, jo īpaši to vairošanās, mazuļu attīstības, ziemas guļas un 
migrācijas laikā. Aizliegta ir arī apzināta postīšana un olu vākšana savvaļā, kā arī vairošanās 
vai atpūtas vietu noplicināšana vai iznīcināšana.

Saskaņā ar 13. panta noteikumiem dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
izveidotu stingras aizsardzības sistēmu IV pielikumā uzskaitītajām augu sugām, aizliedzot
šādu augu apzinātu plūkšanu, vākšanu, griešanu, izraušanu ar saknēm vai iznīcināšanu 
savvaļā. Direktīvas 13. pantā aizliegta arī savvaļā iegūto IV pielikumā uzskaitīto augu sugu 
īpatņu turēšana, transportēšana un pārdošana vai apmaiņa, kā arī to piedāvāšana pārdošanai 
vai apmaiņai, izņemot gadījumus, kad īpatnis likumīgi iegūts pirms Dzīvotņu direktīvas 
ieviešanas.

Stingrās aizsardzības pienākums saskaņā ar 12. un 13. pantu jāinterpretē, ņemot vērā 
direktīvas 2. pantā minēto vispārējo mērķi, ko šis pienākums veicina. Pirms izmeklēšanas 
sākšanas ir jāiegūst skaidri pierādījumi par šo noteikumu iespējamo pārkāpumu.

Attiecībā uz lūgumrakstā minētajām un Direktīvas 2009/147/EK1 I pielikumā iekļautajām 
putnu sugām Komisija atgādina par minētās direktīvas 4. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka 
dalībvalstīm jācenšas nepieļaut putnu dzīvotņu piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām 
ārpus aizsargājamām teritorijām. 

Ūdens pamatdirektīvā2 dalībvalstīm pieprasīts sasniegt labu visu ūdenstilpju stāvokli līdz 
2015. gadam. Tas ietver labus ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes rādītājus. Direktīvas 
V pielikumā norādīti kvalitātes faktori ekoloģiskās kvalitātes rādītāju klasifikācijai. Tajos 
ietverti bioloģiskie faktori, kā arī faktori, kas papildina bioloģiskos faktorus, piemēram, upju 
nepārtrauktība un hidroloģiskais režīms. 

Gadījumā, ja ūdenstilpe ir stipri pārveidota cilvēku veiktu noteiktu noturīgu darbību dēļ, 
saskaņā ar direktīvas 4. panta 3. punktu dalībvalstis ūdenstilpi var atzīt par „stipri pārveidotu”. 
Lai ļautu turpināt veikt noturīgās cilvēku darbības, jāsasniedz labs ekoloģiskais potenciāls, 
nevis labs ekoloģiskais stāvoklis. Daudzos gadījumos joprojām jāveic atjaunošanas pasākumi, 
lai sasniegtu labu ekoloģisko potenciālu. Gadījumā, ja ūdenstilpe ir atzīta par stipri 
pārveidotu, jāsniedz pamatojums, kāpēc nav iespējams sasniegt labvēlīgus pārveidošanas 
mērķus ar ievērojami labāku iespēju no vides aizsardzības viedokļa. Dalībvalsts ziņā ir atzīt 
ūdenstilpi par stipri pārveidotu, noteikt ūdenstilpes konkrēto mērķi, kā arī plānot un īstenot 
nepieciešamos pasākumus šā mērķa sasniegšanai.

Minimālas ekoloģiskas plūsmas izveidošana upēs, regulējot to ar dambju palīdzību, Ūdens 
pamatdirektīvas īstenošanā tiek uzskatīta par ļoti svarīgu. Nav iespējams sasniegt Ūdens 
pamatdirektīvas mērķi par virszemes ūdens labiem ekoloģiskās kvalitātes rādītājiem lejpus 
dambjiem, ja netiek nodrošināta minimālā ekoloģiskā plūsma. Minimālā plūsma ir jāsaista ar 
mērķi par labiem ekoloģiskās kvalitātes rādītājiem un tādējādi jāveido katrā gadījumā 
atsevišķi, ņemot vērā skarto ūdenstilpju fiziskās, hidroloģiskās un ekoloģiskās īpašības. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20/7, 26.1.2010.), ar ko kodificē 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
2 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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Ūdens pamatdirektīvā minētie upju baseinu apsaimniekošanas plāni Spānijā vēl nav pieņemti. 
Komisija 2010. gada 3. jūnijā1 iesniedza prasību tiesā pret Spāniju, jo tā nav iesniegusi 
Komisijai upju baseinu apsaimniekošanas plānus saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 15. panta 
3. punktu. Tikai pēc Spānijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu saņemšanas Komisija 
varēs rūpīgi pārbaudīt to saturu. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto konkrēto 
gadījumu Komisija pieprasīs informāciju Spānijas varas iestādēm. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt Dzīvotņu direktīvas 
pārkāpumu. Attiecībā uz iespējamu Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumu Komisija pieprasīs 
Spānijas varas iestādēm paskaidrojumu, jo pašreiz tā nevar izvērtēt, vai attiecīgās Ūdens 
pamatdirektīvas prasības ir izpildītas vai nav.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Komisija vēlas atsaukties uz pēdējo paziņojumu par šo lūgumrakstu, kurā tā secināja, ka tā 
nevarēja konstatēt Dzīvotņu direktīvas pārkāpumus. Attiecībā uz pienākumu izpildi saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD)2 Komisija pieprasīja informāciju no Spānijas varas iestādēm.

Savā atbildē Spānijas varas iestādes norāda, ka upes baseina apsaimniekošanas plāna projektā 
Miño-Sil upes baseina rajonam, kurā atrodas Avia upe, ir konstatēta ūdenstilpe lejpus 
Albarellos dambim kā stipri pārveidota tādēļ, ka tās plūsma ir stipri samazinājusies Albarellos
hidroelektrostacijas darbības dēļ. Hidroelektrostacija ņem ūdeni no rezervuāra un novada to 
atpakaļ upē 3,5 km lejpus dambim. Tādēļ šis upes posms ir stipri cietis.

Upes baseina iestāde (Confederación Hidrográfica del Norte, pašreiz Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil) grozīja hidroelektrostacijas koncesiju 2005. gadā, lai pieprasītu 
īpašniekam uzbūvēt zivju ceļu ar atbilstošu ekoloģisku plūsmu, lai nodrošinātu iespēju zivju 
migrācijai. Īpašnieks apstrīdēja administratīvo lēmumu Spānijas tiesās. 2009. gada 16. aprīlī 
Spānijas Augstākā tiesa apstiprināja upes baseina iestādes izdotā lēmuma likumību, kura kopš 
tā laika ir pieprasījusi īpašniekam iesniegt projektu zivju ceļa un ekoloģiskās plūsmas 
izveidei. 

Spānijas varas iestādes savā atbildē paskaidro, ka Albarellos dambis ir 90 metrus augsts, tas 
tika uzbūvēts 1971. gadā un tiek izmantots hidroenerģijas ražošanai. Dambja demontāža 
nozīmētu augstas izmaksas, tostarp infrastruktūras demontāžu, kompensācijas izmaksas 
īpašniekam un iespējas zaudēšanu ražot atjaunojamus energoresursus, kas veicina cīņu pret 
klimata pārmaiņām. Spānijas varas iestādes norāda, ka nav iespējams atrast labāku alternatīvu 
enerģijas ražošanai un tādēļ dambis atbilst ŪPD 4. panta 3. punkta nosacījumiem, lai tiktu 
atzīts par stipri pārveidotu ūdenstilpi.

Tikmēr upes baseina apsaimniekošanas plāns Miño-Sil River baseina rajonam ir publicēts un 
bija atvērts sabiedriskai apspriešanai no 2010. gada 15. decembra līdz 2011. gada 15. jūnijam. 
Plāna projektā ietvertas minimālas ekoloģiskās plūsmas daudzām ūdenstilpēm, tostarp Avia
upei lejpus Albarellos dambim. Plāna projektā paredzēts, ka ūdenstilpes lejpus Albarellos

                                               
1 Sk. arī IP/10/685, 3.6.2010.
2 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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dambim sasniegs labu ekoloģisku potenciālu līdz 2015. gadam.

Ņemot vērā Spānijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka sīkāks upes 
baseina apsaimniekošanas plānu novērtējums tiks veikts tad, kad tiks pieņemti Spānijas plāni 
un par to paziņots Komisijai. Kā atgādināts iepriekšējā paziņojumā, ŪPD upes baseina 
apsaimniekošanas plāni Spānijā vēl nav pieņemti, lai gan noteiktais termiņš bija 2009. gada 
decembris.  Otrs juridiskais brīdinājums tika nosūtīts Spānijai 2011. gada 27. janvārī1. Tādēļ 
2011. gada jūnijā Komisija nolēma iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā2.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija šajā posmā nevar konstatēt nekādus Ūdens 
pamatdirektīvas pārkāpumus. 

                                               
1 Sk. IP/11/91, 27.1.2011.
2 Sk. IP/11/729, 16.6.2011.


