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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0539/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Barry 
Curtin organizācijas Watergrasshill Community Association vārdā, par 
iespējamiem EK tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar Korkas padomes 
lēmumu atļaut karjeru izstrādi virs reģionāli nozīmīga ūdens nesējslāņa

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Korkas padomes lēmumu atļaut J.A. Woods Ltd karjeru 
izstrādi virs reģionāli nozīmīga ūdens nesējslāņa Watergrasshill ciematā. Lūgumraksta 
iesniedzējs baidās, ka karjeru izstrādes darbības varētu nopietni ietekmēt ūdens kvalitāti, un 
uzskata, ka attiecīgais lēmums ir pretrunā Ūdens pamatdirektīvai (2000/60) un Dzeramā 
ūdens direktīvai (Padomes Direktīva 98/83/EK). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, 
neskatoties uz karjeru platību (34 hektāri), nav veikts nekāds ietekmes uz vidi novērtējums.
Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka uz karjeru izstrādes atļauju attiecas vairāki nosacījumi, 
kurus J.A. Woods Ltd ir apstrīdējusi Īrijas Sūdzību izskatīšanas komisijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs pauž neuzticību tādu attiecīgo iestāžu lēmumam, kas lems par apelāciju, un lūdz 
Eiropas Parlamentu izmeklēt attiecīgo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 28. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka karjeru izstrādes atļauja, ko izsniedza Korkas apgabala 
padome, var apdraudēt ūdens piegādi Watergrasshill vietējai kopienai un pārkāpt vairākus ES 
tiesību aktus, jo īpaši Ūdens pamatdirektīvu, Dzeramā ūdens direktīvu, Direktīvu par 
kvalitātes standartiem dzeramā ūdens ieguvei paredzētajiem virszemes ūdeņiem, Putnu 
aizsardzības un Biotopu aizsardzības direktīvu, un Direktīvu par ietekmes uz vidi 
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novērtējumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Ūdens pamatdirektīvā1 ir noteikts, kāds ir labs gruntsūdeņu stāvoklis gan ķīmiskās kvalitātes
rādītāju, gan kvantitatīvo rādītāju izteiksmē, t.i., ieguves un dabiskās papildināšanās līdzsvars.
Turklāt gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanās (no laba uz sliktu) ir jānovērš (4. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta i) daļa). Attiecībā uz ūdenstilpnēm, ko izmanto dzeramā ūdens ieguvei, 
iestādēm šīm ūdenstilpnēm jānodrošina vajadzīgā aizsardzība (7. pants). Visi nepieciešamie 
pasākumi upes baseinā, lai sasniegtu/saglabātu labu ūdens stāvokli, līdz 2009. gada 
22. decembrim rūpīgi jāizstrādā un jāapkopo upes baseina apsaimniekošanas plānā; šim 
plānam jānodrošina plaša sabiedriska apspriešana, iesaistoties pilsoņiem, vietējām kopienām, 
nevalstiskām organizācijām, ieinteresētajām personām un citām ieinteresētajām pusēm (13. un 
14. pants).

Jautājums par vajadzīgajiem pasākumiem dzeramā ūdens piegādes avota aizsardzībai jāizvērtē 
un jārisina atbildīgajām iestādēm, ņemot vērā Ūdens pamatdirektīvas 7. panta noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens atbilst Dzeramā ūdens direktīvas 
prasībām2. Tomēr lūgumrakstā netiek sniegta informācija par to gruntsūdeņu pasliktināšanos, 
kurus izmanto dzeramā ūdens ieguvei, bet ir izteiktas bažas, ka turpmākie pasākumi varētu 
ietekmēt dzeramā ūdens krājumus.

Dzeramā ūdens direktīva nosaka juridiski saistošus dzeramā ūdens kvalitātes standartus, kas 
jāpiemēro krāna ūdenim. Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, ka piegādātais dzeramais ūdens 
neatbilst šiem standartiem, bet izsaka bažas, ka turpmākie pasākumi varētu ietekmēt dzeramā 
ūdens krājumus. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Vir s z e m e s  ūdens 
direktīvu 75/440/EEK. Šī direktīva tika atcelta un vairs nav piemērojama.

Lūgumrakstā nav norādīts, ka attiecīgajai teritorijai būtu piešķirts aizsargājamās teritorijas 
statuss, bet tas būtu jānosaka atbilstīgi Biotopu aizsardzības un Putnu aizsardzības direktīvai.

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu3 nosaka, ka karjeriem, kuru laukuma platība 
pārsniedz 25 hektārus, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Daži citi karjeru projekti ir 
ietverti II pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā. Šajā gadījumā IVN ir jāveic, ja projektiem ir 
paredzama būtiska ietekme uz apkārtējo vidi (4. panta 2. punkts). Galveno atbildību par šī 
nosacījuma piemērošanu uzņemas attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, piemērojot 
pārbaudes procedūru.
Komisija lūgs Īrijas iestādēm sniegt informāciju par karjeru platību un to, vai tika veikta 
pārbaudes procedūra un attiecīgi ietekmes uz vidi novērtējums atbilstīgi šīs direktīvas 
noteikumiem (no 5. līdz 10. pantam).

Secinājums

                                               
1 Grozītā Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000.
2 Grozītā Direktīva 98/83/EK, OV L 330, 5.12.1998.
3 Grozītā Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985.
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Attiecībā uz vairāku ES tiesību aktu pārkāpumiem, uz kuriem norāda lūgumraksta iesniedzējs, 
Komisija nesaskata Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu, un tādējādi tai nav tiesiska 
pamata iejaukties šajā lietā.

Taču Komisija vērsīsies pie Īrijas iestādēm saistībā ar attiecīgā karjera ietekmes uz vidi 
novērtējumu un informēs Lūgumrakstu komiteju par faktu konstatējumiem papildu 
paziņojumā.”


