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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0251/2020, ko Kadisas provinces dabas aizsardzības un 
pētniecības asociācijas AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y 
Estudio de la Naturaleza) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais V. R. G., 
par neattīrītu notekūdeņu novadīšanu KNT “Estrecho Oriental”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda notekūdeņu novadīšanu Gibraltārā, vietā, kas pazīstama kā 
“Europa Point” un noteikta par KNT (Estrecho Oriental ES6120032). Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju šīs noplūdes notiek katru dienu un nopietni piesārņo šo jūras 
KNT. Gibraltārs 21 gadu nelikumīgi novada neattīrītus notekūdeņus. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas, ka, lai gan 2017. gada 4. maijā Eiropas Savienības Tiesa uzsāka pārkāpuma procedūru 
sakarā ar komunālo notekūdeņu neattīrīšanu Gibraltārā, šī valsts joprojām pārkāpj Direktīvu 
91/271/EEK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 10. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī.

Komisijas apsvērumi

Komisija uzskatīja, ka Apvienotā Karaliste ir pārkāpusi Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvu (KNAD)1 attiecībā uz Gibraltāru, un attiecīgi iesūdzēja Apvienoto Karalisti Eiropas 
Savienības Tiesā. Tā rezultātā 2017. gada 4. maijā tika pieņemts spriedums pret Apvienoto 

1 Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, OV L 135, 
30.5.1991., 40.–52. lpp.
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Karalisti lietā C-502/15. Kopš tā laika Komisija ar Apvienotās Karalistes iestādēm ir veikusi 
sprieduma izpildes uzraudzību. Komisija saņēma informāciju, ka pašlaik tiek būvēta jauna 
notekūdeņu attīrīšanas stacija Gibraltārā. Ir paredzams, ka tiklīdz tā būs pabeigta, notekūdeņi 
no Gibraltāra pirms novadīšanas tiks pienācīgi attīrīti. 

Attiecībā uz iespējamo ietekmi uz aizsargājamiem dzīvotņu veidiem, ko rada neattīrītu 
notekūdeņu novadīšana jūrā ap Gibraltāru, Komisijai nav detalizētu pierādījumu par 
Natura 2000 teritorijā novadīto notekūdeņu īpašībām un iespējamām sekām, un tāpēc tā nevar 
novērtēt, vai šī situācija būtu pretrunā Dzīvotņu direktīvai2. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ir galvenā atbildība par iepriekš minēto noteikumu pareizu īstenošanu attiecībā uz šīm 
teritorijām. 

Secinājums

Komisija gaida jaunāko informāciju par šo lietu no Apvienotās Karalistes iestādēm. Komisija 
turpinās novērot situāciju.

2 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.


