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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0834/2012, ko organizācijas „Plataforma en Defensa de los 
ríos Tajo y Alberche” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Ángel 
Sánchez Pérez, par videi kaitīgu Taho upes baseina apsaimniekošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas veic organizācijas „Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y 
Alberche” priekšsēdētāja pienākumus, sūdzas par slikto saglabātības stāvokli un videi kaitīgu 
Taho upes baseina apsaimniekošanu, jo īpaši teritorijās, kas atrodas starp Bolarque rezervuāru 
un Talavera de la Reina pašvaldību. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka Eiropas Komisija 
sāka pārkāpuma procedūru un, galu galā, iesniedza prasību Eiropas Savienības Tiesā, 
apgalvojot, ka Spānija nav izpildījusi pienākumus, kas tai uzlikti saistībā ar hidroloģisko 
plānu pieņemšanu. Lūgumraksta iesniedzēji ziņo, ka Taho upes hidroloģiskā plāna projekts 
vēl jāpadara pieejams sabiedrībai. Tas tika augšupielādēts Vides ministrijas tīmekļa vietnē un 
pēc 24 stundām no tās izņemts. Lūgumraksta iesniedzēji uzsver, ka pēdējo trīs desmitgažu 
laikā videi upes baseina teritorijā nodarīts kaitējums, un norāda uz vairākiem Eiropas vides 
direktīvu pārkāpumiem, proti, ES Ūdens pamatdirektīvas, Putnu direktīvas, Dzīvotņu 
direktīvas, kā arī Direktīvas par komunālajiem notekūdeņiem pārkāpumiem. Lūgumraksta 
iesniedzēji norāda, ka tas skar arī Natura 2000 tīkla teritorijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī
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Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu1 dalībvalstīm vajadzēja apstiprināt visu upju baseinu teritoriju 
apsaimniekošanas plānus un līdz 2009. gada 22. decembrim darīt tos zināmus Komisijai.

Eiropas Savienības Tiesa savā nesenajā 2012. gada 4. oktobra spriedumā (lieta C-403/11 
Komisija/Spānija) ir vēlreiz apliecinājusi Spānijas — izņemot Distrito Fluvial de Cataluña —
nespēju pildīt šo pienākumu.

Komisija ir pieprasījusi Spānijas iestādēm iesniegt to pasākumu sarakstu, kuri veikti, lai pildītu 
šā sprieduma noteikumus, proti, pieņemtu vēl nepieņemtos upju baseinu apsaimniekošanas 
plānus (tostarp Taho upes baseina apsaimniekošanas plānu). 

Attiecībā uz apgalvojumiem par citiem Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumiem Taho upes baseina 
teritorijā Komisija spēs analizēt atbilstību Ūdens pamatdirektīvas prasībām un, ja nepieciešams, 
veikt vajadzīgos pasākumus tikai pēc ziņojuma par šīs upes baseina apsaimniekošanas plānu.

Attiecībā uz Putnu2 un Dzīvotņu3 direktīvu Komisija norāda, ka vairākas Natura 2000 teritorijas 
atrodas tajā Taho upes daļā, kuru minējis lūgumraksta iesniedzējs, tostarp teritorijas ES0000119 
„Carrizales y Sotos de Aranjuez”, ES0000169 „Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de 
Tajo y Azután”, ES0000438 „Carrizales y sotos del Jarama y Tajo”, ES0000163 „Sierra de 
Altomira”, ES3110006 „Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid” un ES4250014 
„Sotos del río Alberche”.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu Spānijai ir pienākums veikt atbilstīgus 
pasākumus, lai izvairītos no Eiropas nozīmes dzīvotņu un sugu pasliktināšanās Natura 2000
teritorijās. Komisija piekrīt, ka to upju ekosistēmas, kas atrodas šajās teritorijās, ir īpaši 
jutīgas pret ūdens kvalitātes pasliktināšanos un ūdens plūsmas režīmu pārmaiņām. Tomēr 
saskaņā ar informāciju, kas kļuvusi zināma Komisijai, nav skaidrs, kādā veidā upju 
apsaimniekošanas sistēma negatīvi ietekmē šīs teritorijas. Pamatojoties uz sniegto 
informāciju, Komisija uzskata, ka pašreiz nav pierādījumu, ka Putnu un Dzīvotņu direktīva ir 
pārkāpta.

Attiecībā uz iespējamiem Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu4 pārkāpumiem 
Komisija atkārto viedokli, kas izteikts atbildē uz rakstisko jautājumu Nr. 8857/2011. Komisija ir 
cēlusi prasību tiesā pret Spāniju par pienākumu nepildīšanu attiecībā uz atbilstīgu to notekūdeņu 
attīrīšanu no aglomerācijām (kurās cilvēka ekvivalents (p.e.) ir 10 000 un vairāk), kas tiek 
izvadīti jutīgās teritorijās, tostarp Taho upes ūdensšķirtnes teritorijā.

Turklāt pēc tam, kad tika novērtēta Spānijas sniegtā informācija par aglomerācijām, kurās 
                                               
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., 1.–
73. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).
3 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
4 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
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cilvēka ekvivalents ir no 2000 līdz 10 000, Komisija 2012. gada 21. jūnijā nosūtīja Spānijas 
iestādēm oficiālu brīdinājuma vēstuli, kurā arī ir minētas aglomerācijas tajā Taho upes daļā, uz 
ko norādījis lūgumraksta iesniedzējs. Komisija pašlaik novērtē atbildi uz šo vēstuli, lai izlemtu, 
vai ir vajadzīgi papildu pasākumi.

Nobeigums

Komisija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Spānija pieņem un īsteno savus upju 
baseinu apsaimniekošanas plānus, tostarp arī Taho upes baseina apsaimniekošanas plānu, un 
lai Spānija veiktu visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu lietā C-403/11 
Komisija/Spānija.

Attiecībā uz Putnu un Dzīvotņu direktīvas īstenošanu Komisija uzskata, ka nav nekādu 
pierādījumu par šo direktīvu noteikumu pārkāpumiem.

Attiecībā uz Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu pienācīgu īstenošanu tajā Taho 
upes daļā, kuru ir minējis lūgumraksta iesniedzējs, Komisija turpinās jau sākto tiesvedību. 


