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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0306/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sol 
García Romeu, par piesārņojumu Tabarkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka KNT Tabarka — Natura 2000 tīklā iekļauta dabas 
teritorija — daudzus gadus ir cietusi no smaga piesārņojuma, ko rada komunālo un rūpniecisko 
notekūdeņu novadīšana no sanitārā tīkla noteces cauruļvadiem Alikantes un Sanvinsentes del 
Raspečas pilsētās pa sauszemes un jūras cauruļvadu no Alikantes galvenajām “Rincón de León” 
notekūdeņu iekārtām. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šai KNT nav apsaimniekošanas 
plāna un aizsardzības pasākumu, kas to ļautu pārveidot par ĪADT pēc tam, kad būs beidzies 
tiesību aktos un Dzīvotņu direktīvā noteiktais termiņš.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu1 dalībvalstīm ir jānosaka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
(ĪADT), katrai no tām piemērojot saglabāšanas mērķus un pasākumus, kuru nolūks ir saglabāt 
vai atjaunot attiecīgajā teritorijā sastopamo sugu un dzīvotņu labvēlīgu aizsardzības statusu.

KNT “Tabarca” 2006. gadā2 tika iekļauta Kopienas nozīmes Vidusjūras bioģeogrāfiskā reģiona 

1 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.
2 2006/613/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 19. jūlijs ), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK 
pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta 
numuru K(2006) 3261), OV L 259, 21.9.2006., 1.–104. lpp.
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teritoriju sarakstā. 2015. gadā3 teritoriju sadalīja divās dažādās Kopienā nozīmīgās teritorijās – 
“Illa de Tabarca” (teritorijas kods ES5213024) un “Espacio Marino de Tabarca” (ES0000214). 
Termiņš ĪADT statusa piešķiršanai šīm teritorijām jau sen ir beidzies, un to pārvaldības plāni 
līdz šim nav pieņemti.

Vispārīgi runājot, Spānija līdz šim nav noteikusi 345 Kopienas nozīmes teritorijām īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas statusu. Turklāt Spānijas reģionos bieži vien nav noteikti 
pietiekami detalizēti un kvantitatīvi saglabāšanas mērķi un nepieciešamie pasākumi. Tāpēc 
saistībā ar pašreizējo pārkāpumu procedūru pret Spāniju Komisija nolēma nosūtīt 2020. gada 
2. jūlijā papildu oficiālu paziņojuma vēstuli Spānijai, lai tā novērstu šos pārkāpumus.

Attiecībā uz iespējamo ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar komunālo un rūpniecisko 
notekūdeņu novadīšanu Spānija nenoteica par jutīgu to teritoriju, kurā tiek novadīti notekūdeņi 
no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju notekūdeņu 
attīrīšanas process, ko veic attiecīgajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tiek kontrolēts stingrāk 
nekā ir noteikts Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā4 (KNAD), un ietver barības vielu 
atdalīšanu.

Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas prasība šai vietai ir otrreizēja attīrīšana 
(bioloģiska). Pamatojoties uz Komisijas jaunākajiem datiem, šis attīrīšanas līmenis atbilst 
prasībām, jo bioķīmiskā skābekļa patēriņa (BSP) parametrs un ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) 
monitoringa rezultātu parametrs atbilst prasītajiem standartiem. 

Tāpēc atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā noteiktajam nav ziņots par 
problēmām5.

Secinājums

Komisija turpina sekot līdzi iepriekš minētajai horizontālajai pārkāpumu procedūrai (atsauce 
nr. 2015/2003). Šī pārkāpuma lieta attiecas uz teritoriju “Espacio Marino de Tabarca”.

3 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2374 (2015. gada 26. novembris), ar kuru pieņem devīto atjaunināto 
Vidusjūras bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 
8222), OV L 338, 23.12.2015., 799.–937. lpp..
4 Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, OV L 135, 
30.5.1991., 40–52 lpp.
5 10. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas izpildes ziņojums, 2016. gada dati 
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

