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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1393/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Leal 
Acevedo, par rehabilitācijas projekta aizsargājamā teritorijā „Cuenca de los ríos 
Jarama y Henares” (Madride) iespējamo kaitīgo ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē ciemata Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, 
Madrid) vietējo iestāžu atbalstīto rehabilitācijas projektu, kam būtu stipri kaitīga ietekme uz 
Río Jarama ekosistēmu un jo īpaši uz kopienas aizsargājamo teritoriju “Cuencas de los ríos
Jarama y Henares”. Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, vietējās iestādes nav nodrošinājušas 
adekvātu piekļuvi informācijai. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka projekts pārkāpj ES 
Direktīvas 200/60, 2003/4 un 2003/35.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē vietējās pašvaldības virzīto rehabilitācijas projektu 
Torremocha del Jarama ciemam Madrides apkārtnē, kas, pēc viņas domām, varētu postoši 
ietekmēt Jarama upes ekosistēmas, to skaitā arī tās, kuras atrodas Kopienas nozīmes teritorijā 
„Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, kura izveidota saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu —
Direktīvu 92/43/EEK1.  Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, pasliktināsies iekšējo ūdeņu 
kvalitāte un radīsies applūšanas draudi, kas nesaskanētu ar Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 
2000/60/EK2) noteikumiem.
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Lūgumraksta iesniedzēja arī apgalvo, ka vietējās varas iestādes nav nodrošinājušas pietiekamu 
piekļuvi informācijai, tādējādi pārkāpjot Direktīvas 2003/4/EEK1 noteikumus.   

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzējas iesniegto informāciju un atzīmē, ka 
rehabilitācijas projektā ietilpst pasākumi upju krastu un gultņu apsaimniekošanai, zvejas
lieguma izveidošanai, krasta veģetācijas atjaunošanai, veicinot struktūras un meža sastāva 
reģenerāciju, kā arī informācijas punktu izveidošanai atpūtnieku vajadzībām.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
saistīti ar Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanu, bet kas varētu būtiski ietekmēt minēto 
teritoriju, nepieciešams attiecīgi izvērtēt ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus, un šo plānu vai projektu apstiprināšanu regulē īpaši noteikumi. Komisija saprot, ka 
dažas lūgumraksta iesniedzējas minētā projekta sastāvdaļas varētu būt tiešā veidā saistītas ar 
Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanu.  Tādēļ kompetentajām iestādēm ir jānosaka, vai šis 
projekts būtu jātraktē kā tāds, kas attiecas uz šīs teritorijas aizsardzību — tādā gadījumā uz šo 
projektu neattiektos Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta noteikumi. Pretējā gadījumā 
projektu var īstenot ar tādu nosacījumu, ka kompetentās iestādes pilnībā ņem vērā direktīvas 
6. pantā noteiktās attiecīgās saistības un garantijas, lai garantētu, ka netiek nelabvēlīgi
ietekmēta šīs teritorijas ekoloģiskā neaizskaramība. 

Ūdens pamatdirektīva 2000/60/EK paredz šādas prasības: 
 pienākumu panākt labu ūdens kvalitāti („labu stāvokli”) visiem ūdeņiem, pamatā līdz 

2015. gadam, kā arī aizliegumu principā attiecībā uz jebkādu ūdens stāvokļa 
pasliktināšanos salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli;

 pienākumu līdz 2009. gada 22. decembrim izstrādāt nepieciešamos plānus un 
programmas, kuros būtu paredzēti pasākumi minētā vides aizsardzības mērķa — laba 
ūdeņu stāvokļa — nodrošināšanai, pie kam visiem pilsoņiem, iesaistītajām pusēm un 
NVO ir tiesības tikt uzklausītiem, kā arī tiesības piekļūt visiem dokumentiem un datiem;

 Ūdens pamatdirektīva neparedz nekādus pienākumus saistībā ar applūšanas risku, taču 
Plūdu direktīva (Direktīva 2007/60/EK) aplūko plūdu riska pārvaldību un garantē 
pienācīgu pilsoņu, iesaistīto pušu, NVO un pašvaldību uzklausīšanu; beigu termiņš šīs 
direktīvas transponēšanai dalībvalstu likumdošanas aktos ir 2009. gada 26. novembris. 

Attiecībā uz Direktīvu 2003/4/EK, kurā ir runa par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai valsts iestādes nodrošinātu to rīcībā esošās vai tām pieejamās 
vides informācijas pieejamību jebkuram informācijas pieprasītājam, un viņam nav 
nepieciešamības pamatot savu pieprasījumu. Šajā direktīvā paredzēti konkrēti termiņi: cik 
iespējams drīz vai, visvēlākais, mēneša laikā kopš brīža, kad valsts iestāde šādu pieprasījumu 
saņēmusi, vai arī divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas — gadījumos, kad 
pieprasītā informācija ir apjomīga vai sarežģīta. Piekļuvi vides informācijai var atteikt tikai 
direktīvas 4. pantā minēto iemeslu dēļ. Ikvienam informācijas pieprasītājam, kurš uzskata, ka 
viņa (viņas) informācijas pieprasījums ir ignorēts vai nepamatoti noraidīts (pilnīgi vai daļēji) 
vai uz to nav saņemta pienācīga atbilde, ir pieejamas 6. panta 1. un 2. punktā paredzētās 
pārskatīšanas procedūras.
                                               
1 OV L 41, 14.2.2003

Adlib Express Watermark



CM\750396LV.doc 3/3 PE415.081v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Tāpēc Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju izmantot visas Direktīvā 2003/4/EK 
piedāvātās vides informācijas saņemšanas iespējas un nepieciešamības gadījumā arī 
pārskatīšanas procedūras.

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzējas minētos jautājumus un, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, secina, ka nav pierādījumu, kas liecinātu, ka šajā gadījumā tikuši 
pārkāpti Kopienas tiesību akti. 
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