
CM\929989LV.doc PE506.293v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0938/2012, ko iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Matilde Font 
Ten organizācijas Coordinadora Antitransvasaments vārdā, par ierosināto Evro 
upes baseina hidroloģiskā plāna projektu, kuru īstenojot tiktu pārkāptas vairākas 
direktīvas vides jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja brīdina, ka ar ierosināto Evro upes baseina hidroloģiskā plāna 
projektu, kurš tika iesniegts sabiedrības apspriešanai 2012. gada 12. maijā sešu mēnešu ilgam 
laikposmam, tiek pārkāptas vairākas Eiropas direktīvas. Jo īpaši lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka ierosinātais plāns ir pretrunā ar Ūdens pamatdirektīvu (Direktīva 2000/60/EK), 
Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43EEK) un Direktīvu 2005/35/EK attiecībā uz sankciju 
ieviešanu par vides piesārņojumu. Lūgumraksta iesniedzēja turklāt norāda, ka ierosinātajam 
plānam būtu dažāda negatīva ietekme upes baseina vidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu1, dalībvalstīm līdz 2009. gada 22. decembrim būtu bijis  
jāapstiprina un jāpaziņo Komisijai upju baseinu apsaimniekošanas plāni attiecībā uz katru 
upes baseinu.

                                               
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.).
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Tā kā Spānija nav izpildījusi šo pienākumu, izņemot attiecībā uz Distrito Fluvial de Cataluña, 
kas tika apstiprināts ar Eiropas Savienības Tiesas nesen 2012. gada 4. oktobrī pieņemto 
spriedumu (lieta C–403/11, Komisija/Spānija).

Komisija ir pieprasījusi Spānijas varas iestādēm sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti, 
lai izpildītu minēto spriedumu, proti, pieņemt upju baseinu apsaimniekošanas plānus (tostarp 
Evro upes  baseina apsaimniekošanas plānu), kas nebija veikts.

Komisijai ir zināms, ka notiek Evro upes baseina apsaimniekošanas plāna projekta publiska 
apspriešana.  Komisija ir atkārtoti norādījusi, cik svarīgi ir nodrošināt ekoloģisku plūsmu, kas 
garantētu Ūdens pamatdirektīvas1 mērķu sasniegšanu vides jomā (sk., piemēram, atbildi uz 
rakstisko jautājumu Nr. E-5592/09).

Iespējamu pārkāpumu gadījumā attiecībā uz Evro upes baseina hidroloģiskā plāna projektu 
Komisija tikai pēc upes baseina apsaimniekošanas plāna pieņemšanas un paziņošanas par to 
attiecībā uz šo baseinu varēs analizēt hidroloģiskā plāna projekta atbilstību Ūdens 
pamatdirektīvas prasībām, kā arī tām prasībām, kas iekļautas Dzīvotņu direktīvā2, un 
vajadzības gadījumā veiks pasākumus.

Secinājums

Komisija pašreiz veic visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka Spānija pieņem un īsteno upju 
baseinu apsaimniekošanas plānus, tostarp arī attiecībā uz Evro upes baseinu.

                                               
1Turpat.
2 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.)


