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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0511/2020, ko “Fundación Montescola” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais X. E. P., par Santa Comba (Galisija) alvas un 
volframa raktuvju radīto piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Santa Comba raktuvēs, kas sākotnēji bija licencētas 
saskaņā ar 1942.–1947. gadā piešķirtām koncesijām, tika iegūta sēra rūda, kā arī arsenopirīts, 
pirīts un halkopirīts ievērojamos daudzumos, izraisot skābu noteci, kas piesārņoja gruntsūdeņus 
un tuvējās upes. Raktuves slēdza 1986. gadā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka koncesiju 
derīguma termiņš bija beidzies un tās būtu vajadzējis pasludināt par spēku zaudējušām, tomēr 
2008. gadā tās iegādājās cits uzņēmums, kas acīmredzot bija iesniedzis jaunu projektu raktuvju 
atjaunošanai un atkārtotai atvēršanai. Neraugoties uz ziņojumiem, kuros bija norādīts, ka jāveic 
raktuvju ietekmes uz vidi novērtējums, iestādes apstiprināja projektus, klaji ignorējot ES 
direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu un sabiedrības līdzdalību. Lūgumraksta iesniedzējs 
piebilst, ka raktuvju koncesijas nesen ir iegādājies Austrālijas uzņēmums “Rafaella Resources 
Limited”, kas raktuvēs plāno iegūt alvu un volframu un atvērt jaunas atklātas raktuves bez 
vajadzīgajām vides atļaujām. Tikmēr kāds nesaistīts Zviedrijas uzņēmums “Eurobattery 
Minerals AB” esot iecerējis ierīkot milzīgas, atklātas niķeļa-vara-kobalta raktuves teritorijās, 
kur atrodas saskaņā ar ES tiesību aktiem aizsargāti dabiskie biotopi. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka Galisijas valdība sistemātiski ir liegusi piekļuvi vides informācijai par Santa Comba 
raktuvēm, pārkāpjot Orhūsas konvenciju un ar to saistīto direktīvu, un piebilst, ka šajā sakarā 
ir nosūtīta sūdzība ANO Orhūsas konvencijas Atbilstības komitejai, kas to pašlaik izskata 
procedūrā Nr. ACCC/C/2017/153.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 9. novembrī

Lūgumraksts 

Saskaņā ar Komisijas saņemto informāciju lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par 
apgalvojumiem, ka Spānijas iestādes nepareizi piemērojušas ES vides tiesību aktus un nav 
sniegušas vides informāciju par diviem raktuvju attīstības projektiem Galisijā, Spānijā. 

Komisijas apsvērumi 

1. Par Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvas1 īstenošanu

IVN direktīvā noteikts, ka projektiem, kas inter alia pēc savas būtības, mēroga vai atrašanās 
vietas dēļ varētu būtiski ietekmēt vidi, pirms atļaušanas īstenot attiecīgo projektu ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums. Tādi raktuvju projekti, par kādu iesniegts šis lūgumraksts, ir 
uzskaitīti IVN direktīvas II pielikumā, un līdz ar to kompetentajām iestādēm jāizvērtē, vai 
saskaņā ar direktīvas noteikumiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. 

Lūgumrakstā norādīts, ka bez iepriekšēja ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) veikšanas, kas 
būtu jādara saskaņā ar IVN direktīvas noteikumiem, tika izsniegta derīgo izrakteņu ieguves 
atļauja Santa Comba alvas un volframa raktuvēm, kas slēgtas kopš 1986. gada. Turklāt minēts, 
ka cits operators nesen iegādājies derīgo izrakteņu ieguves koncesijas, lai turpinātu izmantot 
attiecīgo teritoriju, tostarp veidot jaunas raktuvju vietas, pirms tam, iespējams, nesaņemot 
obligātās vides atļaujas.

Komisija uzskata, ka IVN direktīvā paredzētās īpašās pārskatīšanas procedūras dalībvalstu 
līmenī ir vispiemērotākais mehānisms, lai saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 
apstrīdētu kompetento iestāžu bezdarbības, darbību vai lēmumu materiālo vai procesuālo 
likumību.

2. Par Dzīvotņu direktīvas2 īstenošanu

Dzīvotņu direktīvā ietverti noteikumi par Natura 2000 teritoriju aizsardzību pret iespējamu 
postošu ietekmi. Proti, kompetentajam iestādēm pirms ikviena tāda plāna vai projekta 
apstiprināšanas, kas varētu nodarīt būtisku kaitējumu Natura 2000 teritorijām, obligāti ir jāveic 
atbilstīgs novērtējums un jāpārliecinās, ka netiks nelabvēlīgi ietekmēta attiecīgās teritorijas 
integritāte. 

Komisija ir izdevusi norādījumus, kā saskaņot karjeru izstrādes un citas derīgo izrakteņu 
ieguves darbības ar ES bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības prasībām3. Šie 
norādījumi tika izstrādāti ciešā sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm un ieinteresētajām personām 
un ietver attiecīgus labas prakses piemērus. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 26, 28.1.2012., 1–21. lpp., kas 
grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), OV L 124, 25.4.2014., 1–18. lpp..
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.
3 “Ar enerģētiku nesaistīta derīgo izrakteņu ieguve un Natura 2000” , 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
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Komisija vērš uzmanību uz to, ka iepriekš minētie noteikumi attiecas tikai uz Kopienas nozīmes 
dzīvotnēm, ja tās ir aizsargātas dalībvalsts noteiktā Natura 2000 teritorijā. Tomēr, ņemot vērā 
pieejamo informāciju, nav iespējams noteikt ieguves projekta precīzu atrašanās vietu vai kādu 
konkrētu Natura 2000 teritoriju, kas varētu tikt ietekmēta. Turklāt no pieejamās informācijas 
izriet, ka līdz šim brīdim Spānijas iestādes nav piešķīrušas attīstības atļauju. Līdz ar to šajā 
posmā ir pāragri noteikt, vai Dzīvotņu direktīvas noteikumi tikuši pareizi piemēroti. 

3. Par Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas4 un Ūdens pamatdirektīvas5 īstenošanu

Direktīvā 2006/21/EK noteikts, ka atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē un apstrādē, ir 
pienācīgi jāapsaimnieko, lai nodrošinātu apglabāšanas iekārtu ilgtermiņa stabilitāti un novērstu 
vai līdz minimumam samazinātu jebkādu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, jo īpaši ūdens 
un augsnes piesārņojuma dēļ. Papildus direktīvas noteikumiem jānorāda, ka Komisija ir 
publicējusi atsauces dokumentu par labākajiem pieejamajiem ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanas tehniskajiem paņēmieniem (BREF), ko pārskatīja 2018. gadā6 pēc 
informācijas apmaiņas starp dalībvalstu, attiecīgo nozaru, vides aizsardzību veicinošo 
nevalstisko organizāciju un Komisijas ekspertiem. 

Ūdens pamatdirektīvā (Direktīva 2000/60/EK) noteikts, ka kompetentajām iestādēm upes 
baseina apsaimniekošanas plānā (RBMP))7 jāidentificē cilvēku darbības ietekme uz virszemes 
un pazemes ūdeņu stāvokli un jāpieņem nepieciešamie pasākumi vides mērķu sasniegšanai 
attiecībā uz visām ūdens tilpnēm. Saskaņā ar minētās direktīvas 18. pantu Komisija 2019. gada 
26. februārī pieņēma ūdens pamatdirektīvas īstenošanas piekto ziņojumu – otro upes baseina 
apsaimniekošanas plāna novērtējumu8. Šajā ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei 
sniegts pārskats par progresu, kādu dalībvalstis panākušas direktīvas īstenošanā9, un RBMP 
novērtējums10, kā arī ieteikumi turpmāko plānu uzlabošanai. 

Komisijai kā Līgumu sargātājai ir pienākums uzraudzīt, kā dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus, 
ko savukārt kontrolē Eiropas Savienības Tiesa. Tomēr galvenā atbildība par minēto Savienības 
tiesību normu pareizu piemērošanu gulstas uz dalībvalstīm. Turklāt saskaņā ar efektīvas tiesību 
aizsardzības tiesā principu11 dalībvalstīm jānodrošina pietiekami mehānismi, lai sabiedrība 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
deklarācija, OV L 102, 11.4.2006., 15.–34. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
6 Komisija pārskatu publicēja 2018. gada 18. decembrī kā Kopīgā pētniecības centra (KPC) zinātnisko ziņojumu 
par politiku “Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) atsauces dokuments ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanai” (MWEI BREF), https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/best-available-techniques-bat-reference-document-management-waste-extractive-industries 
7 Šajā lietā: Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el Real decreto 
11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de 
Galicia-Costa, de las cuencas mediterráneas andaluzas, del Guadalete-Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
8 Ūdens pamatdirektīvas īstenošanas piektais ziņojums – otro upes baseina apsaimniekošanas plānu un pirmās 
plūdu direktīvas īstenošanas ziņojuma novērtējums — pirmo plūdu riska pārvaldības plānu novērtējums (2019), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=LV 
9 Otrie upes baseina apsaimniekošanas plānu novērtējumi, kas adresēti Spānijai, ir īstenošanas ziņojumam 
pievienotie Komisijas dienestu darba dokumenti un pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN 
10https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN 
11 Līguma par Eiropas Savienību (LES) 19. panta 1. punkta otrā daļa un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-available-techniques-bat-reference-document-management-waste-extractive-industries
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/best-available-techniques-bat-reference-document-management-waste-extractive-industries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:30:FIN&qid=1551267381862&from=EN
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varētu apstrīdēt tādu valsts pasākumu spēkā esību, kas tiek uzskatīti par nesaderīgiem ar 
Savienības tiesībām. 

Komisija konstatējusi, ka šajā lūgumrakstā minētie apgalvojumi par neattīrītu izrakteņu ieguves 
skābo noteci, pamestiem karjeriem un notekūdeņu smago metālu nepietiekamu motorizāciju, ir 
atsevišķi gadījumi, kad, iespējams, nepareizi piemēroti ES tiesību akti, taču līdz šim nav gūti 
pietiekami pierādījumi par vispārēju praksi, nav konstatēta problēma, ka valsts tiesību akti 
neatbilstu ES tiesību aktiem vai ka notiktu sistemātiska ES tiesību aktu pārkāpšana. Ņemot vērā 
izpildes politikas stratēģisko pieeju12, Komisija attiecīgi uzskata, ka saskaņā ar Spānijas tiesību 
aktiem pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir vispiemērotākais mehānisms, lai pienācīgi 
risinātu iepriekš minētos jautājumus.

4. Par piekļuvi vides informācijai

Ar Direktīvu 2003/4/EK13 tiek nodrošinātas tiesības piekļūt vides informācijai, kas ir valsts 
iestāžu rīcībā vai ir tām pieejama, un noteikti pamatnosacījumi un noteikumi, kā arī praktiskie 
mehānismi šo tiesību izmantošanai. Direktīvā paredzētas īpašas procedūras, ar ko administratīvi 
un tiesas ceļā pārskatīt valsts iestāžu darbību vai nepilnības, un šajā procesā var piedalīties 
pieteikuma iesniedzēji, ja tie uzskata, ka viņu informācijas pieprasījums tiek ignorēts, 
nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji), uz to sniegta nepiemērota atbilde vai tas nav pienācīgi 
izskatīts. Tāpēc pirms Komisija izmeklē apgalvojumus, ka par Santa Comba raktuvēm nav 
sniegta vides informācija, lūgumraksta iesniedzējam būtu jāizmanto valsts līmenī pieejamās 
īpašās pārskatīšanas procedūras, kurām turklāt jābūt ātrām un vai nu bezmaksas, vai lētām.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija saistībā ar šajā lūgumrakstā izklāstītajiem 
jautājumiem turpmākus pasākumus veikt neplāno.

47. pants.
12 Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 19. janvāra paziņojumā “ES tiesību aktu labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu”, (2017/C 18/02), DO C 18, 19.1.2017, 10/20. lpp.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, OV L 041, 14.2.2003., 26.–32. lpp.


