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Temats: Lūgumraksts Nr. 1533/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Monika 
Pape, par viņas mājas applūdināšanu, ko izraisījušas problēmas ar drenāžu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja 1996. gadā iegādājās māju Sülzetal, Vācijas pavalstī Saksijā-
Anhaltē, un viņa apgalvo, ka sakarā ar ES finansētu rūpnieciskā kompleksa būvniecību viņas 
pašvaldībā ir cēlies gruntsūdeņu līmenis, applūdinot viņas mājas pagrabu, kurš pastāvīgi ir 
zem ūdens. Viņa norāda, ka rūpnieciskā kompleksa būvniecības laikā teritorijā tika izklāti 
ūdensizturīgi materiāli, tāpēc lietusūdens neiesūcās zemē, un tas bija jānovada pa kanālu 
netālu no lūgumraksta iesniedzējas mājas. Tomēr šis kanāls nespēj novadīt visu ūdeni, tāpēc 
zeme, uz kuras atrodas lūgumraksta iesniedzējas māja un vēl 25 mājas, ir pastāvīgi applūdusi. 
Atsaucoties uz Komisijas paziņojumiem par nepieciešamību novērst augsnes degradāciju, 
lūgumraksta iesniedzēja vēlas noskaidrot, vai ūdens noteku sistēma viņas pašvaldības 
teritorijā atbilst politikas nostādnēm, kuras Komisija noteikusi attiecībā uz augsni un ūdeni. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Plūdu direktīva1 attiecas uz teritorijas applūšanu, ko izraisa gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās 
vietās, kurās ir konstatēts plūdu risks. Katrai dalībvalstij līdz 2015. gadam ir jāizstrādā plūdu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27. lpp.).
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riska pārvaldības plāns, tajā galveno uzmanību pievēršot preventīviem pasākumiem, kā arī 
darbībām, kas nodrošina aizsardzību pret plūdiem un gatavību tiem. Tomēr minētajā direktīvā 
nav konkrēti norādīts, cik liela riska gadījumā ir jāveic attiecīgi pasākumi, un tajā nav arī 
noteikts, cik augsts aizsardzības līmenis dalībvalstīm ir jānodrošina.

Eiropas Komisija 2006. gadā pieņēma priekšlikumu Augsnes aizsardzības direktīvai1, kas 
nodrošinātu augsnes funkciju, tostarp augsnes ūdens absorbcijas spējas, aizsardzību. Tomēr šis 
priekšlikums joprojām ir bloķēts Padomē, un attiecīgais tiesību akts nekad nav stājies spēkā.

Secinājums

Komisija pauž nožēlu par to, ka lūgumraksta iesniedzēja acīmredzot ir nonākusi sarežģītā 
situācijā. Tomēr problēmu, ar kuru nākas saskarties lūgumraksta iesniedzējai, var novērst tikai ar 
rīcību valsts līmenī, jo pašām dalībvalstīm ir jānosaka, cik lielai ir jābūt aizsardzībai pret 
plūdiem, turklāt nav spēkā ES tiesību aktu, kas būtu piemērojami augsnes aizsardzībai.

                                               
1 COM(2006)0232.


