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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0494/2006, ko Lagavooren iedzīvotāju vārdā iesniedza Īrijas 
valstpiederīgais Thomas C Burke par Ziemeļlēnsteras reģionam (Īrijā) nozīmīga pazemes 
ūdens aizsardzību 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Langevooren (Īrijā) iedzīvotāju vārdā kritizē to, kādā veidā vietējās 
varas iestādes izmanto Ziemeļlēnsteras reģionam nozīmīgo pazemes ūdeni. Lūgumraksta 
iesniedzējs paskaidro, ka Mēsas grāfistes padome piešķīra atļauju uzņēmumam Cement 
Limited karjera nosusināšanai. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē, ka ūdeni novada Nanny upē, 
nevis iesūknē rezervuāra sistēmā. Viņš apšauba vietējo varas iestāžu apgalvojumu, ka ūdens 
no karjera gultnes ir piesārņots, un uzskata, ka šo problēmu varētu viegli atrisināt, veicot 
dažus uzlabojumus ūdens izsūknēšanā. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Parlaments 
palīdzētu novērst turpmākus ūdens zudumus.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 7. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

Pamats

Direktīvā 2000/60/EK1 ir noteikta sistēma Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 
(Ūdens pamatdirektīva). Ar Ūdens pamatdirektīvu, kuru publicēja 2000. gada decembrī, 
ieviesa prasību sīki plānot ūdens resursu izmantošanu, izmantojot upju baseinu 
apsaimniekošanas plānus (UNAP), lai izvairītos no īslaicīgiem risinājumiem un 
neatgriezeniska kaitējuma videi. Ūdens pamatdirektīvā arī ir prasība pirmo UBAP publicēt 
līdz 2009. gada decembrim.

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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No 2009. gada jebkuri plāni vai programmas, kas var ietekmēt ūdens resursus vai ūdens 
kvalitāti, būs jāsaskaņo ar UBAP noteikumiem, tā lai var panākt Ūdens direktīvā noteiktos 
mērķus vides jomā. Viens no šiem mērķiem ir pienākums novērst ūdens krātuvju stāvokļa 
pasliktināšanos.

Attiecībā uz pazemes ūdens resursiem Ūdens direktīvas mērķi attiecas gan uz ūdens 
ķīmiskās kvalitātes rādītājiem, gan uz kvantitatīvo stāvokli. Šajā sakarā dalībvalstīm ir 
jāaizsargā, jāuzlabo un jāatjauno visas pazemes ūdens krātuves un jānodrošina līdzsvars 
starp pazemes ūdens ieguvi un tā atjaunošanos, lai līdz 2015. gada beigām panāktu labu 
pazemes ūdens stāvokli.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs Lagavooren (Īrijā) iedzīvotāju vārdā kritizē to, kādā veidā vietējās 
varas iestādes izmanto Ziemeļlēnsteras reģionam nozīmīgo pazemes ūdeni. Viņš paskaidro, 
ka Mēsas grāfistes padome piešķīra atļauju cementa ražošanas uzņēmumam karjera 
nosusināšanai, izsūknējot 15 000 m³ dienā un novadot ūdeni tuvējā Nanny upē, kā rezultātā 
rodas ūdens zudumi, bet ūdens trūkst visā šajā reģionā. Iemesls, kāpēc notekūdens netiek
iesūknēts rezervuāra sistēmā, ir tāds, ka ūdens ir piesārņots ar dīzeļdegvielu un citām 
vielām.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs prasa padomei, kāpēc pazemes ūdeni nevar izsūknēt no 
karjera (tas ir, novadīt 500 m tālāk no karjera), tādējādi joprojām nodrošinot karjera 
nosusināšanu, un pēc tam tīro ūdeni iesūknēt rezervuāra sistēmā, tā lai uzlabotu nozīmīgos 
dzeramā ūdens resursus.

Komisijas piezīmes

Kā norādīts iepriekš, Ūdens direktīvā noteikts sīki plānot ūdens resursu izmantošanu, 
izmantojot upju baseina apsaimniekošanas plānus (UBAP), lai izvairītos no īslaicīgiem 
risinājumiem un neatgriezeniska kaitējuma videi. Attiecībā uz pazemes ūdens kvantitatīvo 
stāvokli ir prasība nodrošināt līdzsvaru starp pazemes ūdens ieguvi un tā atjaunošanos.

Citiem vārdiem, saskaņā ar Ūdens direktīvu nav prasības par izsūknētā pazemes ūdens 
atkārtotu izmantošanu dzeramajam ūdenim, ja vien tā nav daļa no pasākumiem, lai 
nodrošinātu to, ka tiek panākts labs ūdens kvantitatīvais stāvoklis šajā reģionā. Ņemot vērā 
lūgumraksta iesniedzēja aprakstu, šajā gadījumā pazemes ūdens krātuves kvantitatīvais 
stāvoklis netiek pasliktināts (vismaz tas nav pierādīts).

Komisija uzskata, ka ir pamatots lūgumraksta iesniedzēja ieteikums par pazemes ūdens 
novadīšanu 500 m tālāk no karjera, tā lai nepiesārņoto ūdeni var iesūknēt rezervuāra 
sistēmā, nevis novadīt ūdeni Nanny upē. Tomēr tā nav pienākums saskaņā ar Ūdens 
direktīvu un tāpēc šis jautājums ir Mēsas grāfistes padomes ziņā.

Var apstrīdēt, vai karjera izmantotājs piesārņo ūdeni ar ogļūdeņradi pirms ūdens 
novadīšanas upē, un tādējādi tas attiektos uz Direktīvu 76/464/EEK par piesārņojumu, kuru 
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rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē1, bet lūgumraksta iesniedzējs 
par to neraksta un trūkst informācijas, lai būtu iespējams novērtēt, vai tas tā varētu būt.

Slēdziens

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegtos faktus, Komisija uzskata, ka pašreiz nav iemesla 
uzskatīt, ka ir pārkāpta Ūdens direktīva, jo netiek apdraudēts pazemes ūdens kvantitatīvais 
stāvoklis.

                                               
1 OJ L 129, 18.5.1976., 23.-29. lpp.


