
CM\942899LV.doc PE514.888v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.5.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0216/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgie B. P. L.
un F. B. S. un kam pievienoti 76 paraksti, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
Cesuras (Lakorunja, Galisija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret lēmumu izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu viņu 
ciematā A Ponte, Cesuras pašvaldībā (Lakorunja, Galisija). Lūgumraksta iesniedzēji brīdina, 
ka iekārta radīs negatīvu ietekmi uz vidi attiecībā uz Mendo upi un arī uz apkārtnē 
dzīvojošajiem kaimiņiem, ņemot vērā tās atrašanos tuvu pie pilsētas teritorijas (30 metri) un 
pie upes (3 metri). Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka atrašanās vietas izvēlē nav ņemta vērā 
šī ietekme, pārkāpjot vairākus valsts tiesību aktus par ietekmes uz vidi novērtējumu, ūdens 
piesārņojumu, skaņas piesārņojumu un gaisa kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzēji īpaši atzīmē 
Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību pārkāpumu. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzēji atzīmē, ka daļa iekārtas atradīsies valsts īpašumā, kur kopumā ir 
aizliegta jebkāda veida infrastruktūras būvniecība un tā atļauta tikai „īpaši pamatotos 
gadījumos” saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd lēmumu izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu viņu ciematā 
A Ponte, Cesuras pašvaldībā (Galisija, Spānija).
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Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šis projekts ir pārāk tuvu pilsētas teritorijai un radīs 
neērtības kaimiņiem. Viņi arī uzsver iespējamo ietekmi uz vidi, jo īpaši uz Mendo upi. Turklāt 
viņi uzsver, ka vietējie iedzīvotāji ir pret šo projektu.

Lūgumraksta iesniedzēji norāda uz dažādu valsts tiesību aktu par ūdeni un troksni 
iespējamajiem pārkāpumiem. Attiecībā uz ES vides tiesību normām lūgumraksta iesniedzēji 
īpaši atzīmē Direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību pārkāpumu.

Komisijas dienesti ir izvērtējuši lūgumraksta iesniedzēju sniegto īso informāciju, ņemot vērā 
ES vides tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Komisijai nav zināms, vai projekts, par kuru raksta lūgumraksta iesniedzēji, atbilst ES 
direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tomēr jāatzīmē, ka saskaņā ar vietējo varas 
iestāžu (Diputación Provincial de A Coruña) publiskoto informāciju aglomerācijas, kurā 
atrodas Cesuras pašvaldība (Trasankvelosa – Sansalvadora), radītās piesārņojuma slodzes 
cilvēka ekvivalents ir 122 (iedzīvotāji). Tā kā Direktīvas 91/271/EEK1 noteikumi ir 
piemērojami aglomerācijām, kuru radītās piesārņojuma slodzes cilvēka ekvivalents ir vismaz 
divi tūkstoši, lūgumraksta iesniedzēju minētais gadījums neietilpst direktīvas darbības jomā.

Katrā gadījumā, tā kā Komisija ir ierosinājusi vairākas horizontālas pārkāpumu procedūras 
pret Spāniju attiecībā uz atbilstību Direktīvas 91/271/EEK noteikumiem, lēmums par 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību ir vērtējams atzinīgi, jo tas var palīdzēt šai 
dalībvalstij ievērot savus pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem. Jāatzīmē, ka 
Direktīvā 91/271/EEK nav ietverti īpaši noteikumi par to, kur šādas ierīces būtu jānovieto, cik 
lielam jābūt to attālumam no upes vai to radītā trokšņa līmenim.

Direktīvā 2011/92/ES2 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) ir 
noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai.

IVN direktīvā nodalīti tā sauktie I pielikuma projekti, kuriem vienmēr jāveic IVN procedūra, 
un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi 
un/vai atbilstīgi tām robežvērtībām vai kritērijiem, kas noteikti transponējošajos valsts tiesību 
aktos, jānosaka, vai ir jāveic projekta IVN.

Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot robežvērtības vai kritērijus, ir jāņem 
vērā IVN direktīvas III pielikumā noteiktie attiecīgie atlases kritēriji. Tie ietver projekta, tā 
atrašanās vietas un iespējamās ietekmes raksturojumu.

Jāpiezīmē, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 150 000 iedzīvotājiem 
vajadzīgās jaudas ekvivalentu, ir ietvertas IVN direktīvas I pielikuma 13. punkta darbības 
jomā. Uz visām citām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attiecas IVN direktīvas II pielikuma 
11. punkta c) apakšpunkts. Aglomerācijas apjoma dēļ uz konkrēto iekārtu ir attiecināms 
II pielikums.

Saistībā ar attālumu no upes, ja lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka konkrētā vieta kā 
būvlaukums ir izvēlēta pretēji Spānijas tiesību aktu noteikumiem ūdens apsaimniekošanas 

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, (OV L 135, 30.5.1991.).

2 Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.1.2012.), Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 

ietekmes uz vidi novērtējumu kodificētā redakcija, kurā izdarīti grozījumi.
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jomā, viņi var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kurus piedāvā vietējais 
administratīvais likums, — ko viņi, cik noprotams, jau ir darījuši.

Attiecībā uz trokšņu emisijām Direktīvā 2002/49/EK1 par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību ir prasība veikt rūpniecisko būvlaukumu trokšņu kartēšanu tikai tad, ja tie ietekmē 
aglomerāciju, kas ir lielāka par 100 000 iedzīvotāju. Cesuras būvlaukums nav šādas 
aglomerācijas sastāvā, un tāpēc tas neatbilst Direktīvas 2002/49/EK darbības jomai.

Trokšņa jomā pieņemto tiesību aktu izpilde ir attiecīgās dalībvalsts atbildība. Komisija vēlas 
norādīt, ka noderīga informācija par vides trokšņu ietekmi ir atrodama arī tīmeklī2.

Attiecībā uz iespējamo ES finansējumu šim projektam jāatzīmē, ka ieguldījumu projektā „Rio 
Mandeo”, kas tiek līdzfinansēts no ERAF, ieguldot EUR 8 691 610,12, ir iekļauta arī Cesuras 
pašvaldība. Šā projekta mērķis ir uzlabot vides un ūdens kvalitāti Mandeo upes baseinā, lai 
sasniegtu ilgtspējīgu attīstību, ko var nodrošināt tūrisms un kultūras aktivitātes. Šos 
ieguldījumus veicina vietējā administrācija (Diputación de A Coruña) un līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ar darbības programmu „ERAF Galisija 2007.–
2013. gads”.

Secinājumi

Ņemot vērā šajā lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt pierādījumus, ka 
būtu pārkāpti ES tiesību akti vides jomā.

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise.


