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Temats: Lūgumraksts Nr. 1334/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Vasil 
Kadrinov un kam pievienoti 509 paraksti, par ūdens un augsnes piesārņojumu ar 
metāliem Bulgārijas pilsētā Poibrene

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par bīstamo augsnes un dzeramā ūdens piesārņojumu ar 
metāliem Bulgārijas pilsētā Poibrene. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka piesārņojumu 
izraisa tādas vielas kā arsēns, varš, kadmijs un citi smagie metāli, turklāt tiek apdraudēta 
vietējo iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, veselība un labklājība. Šajā apkārtnē lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes piesārņojums kavē arī lauksaimniekus iegūt pieņemamus ienākumus, 
tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs raksturo dzeramā ūdens un augsnes piesārņojumu ar smagajiem 
metāliem Poibrene ciemā (Panagyurishte pašvaldība, Pazardzik rajons, Bulgārija).
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ietekmi uz veselību un pieprasa:

- piesārņojuma avotu noteikšanu un piesārņojuma novēršanu nākotnē;
- piesārņotās augsnes rekultivāciju;
- kompensāciju ciema iedzīvotājiem par īpašumam vai viņu veselībai nodarīto kaitējumu.

Lūgumrakstā minētais piesārņojums, kā apstiprinājušas Bulgārijas varas iestādes, radies 
iepriekšēju rūpniecisku darbību (ieguves rūpniecība, vara ieguve un apstrāde) rezultātā, ko 
veikuši uzņēmumi vietējās upes, kas ir Maritsa upes baseina daļa, ūdens sateces baseinā. Šīs 
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iepriekšējās darbības ir izraisījušas gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu, ieskaitot tos, kas tiek 
izmantoti Poibrene dzeramā ūdens apgādei, piesārņojumu.

Piemērojamie ES tiesību akti:

a) par dzeramā ūdens kvalitāti — Dzeramā ūdens direktīva1,
b) par ūdens vides kvalitāti (upes un gruntsūdeņu kvalitāti) — Ūdens pamatdirektīva2.

Attiecībā uz augsnes piesārņojumu nav spēkā esošu ES tiesību aktu, kas ietvertu augsnes 
kvalitāti vai augsnes piesārņojuma attīrīšanu. Komisija 2006. gadā ierosināja direktīvu, ar ko 
izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK3. Tomēr pēc 
1. lasījuma Eiropas Parlamentā Padome līdz šim nav pieņēmusi Kopējo nostāju4.

Par īpašumam vai cilvēka veselībai nodarīto kaitējumu ES nav piemērojamu tiesību aktu, kas 
nodrošinātu kompensāciju.
Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti Dzeramā ūdens direktīva nosaka vairākus pienākumus:

- patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes standartus, cita starpā, par metāliem, kas 
minēti lūgumrakstā (arsēns, varš, kadmijs); 

- regulāru dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzību un informācijas par dzeramā ūdens kvalitāti 
nodrošināšanu patērētājiem;

- kvalitātes standartu neievērošanas gadījumā noteikti izmantošanas ierobežošanas 
pasākumi, informācija patērētājiem, kurus tas ietekmē, un atveseļošanas pasākumi.

Pēc kontrolē konstatētā paaugstinātā arsēna līmeņa (aptuveni 20 μg/l pieļaujamā 10 μg/l
robežlieluma vietā) varas iestādes informēja patērētājus, noteica izmantošanas ierobežojumus 
(nelietot dzeršanai un ēdiena gatavošanai), piegādāja dzeramo ūdeni tvertnēs un uzsāka 
alternatīvu ūdens piegādes iespēju plānošanu. Saskaņā ar jaunākajiem kontroles datiem arsēna 
saturs dzeramajā ūdenī ir samazinājies no 20 μg/l līdz 13 μg/l, tomēr saskaņā ar Dzeramā 
ūdens direktīvu vērtība vēl aizvien ir par 3 μg/l augstāka nekā pieļaujamais robežlielums. Citu 
parametru vērtības atbilst Dzeramā ūdens direktīvā noteiktajām vērtībām.

Ir izstrādāts projekts, kas nodrošina ūdens piegādi no kaimiņos esoša avota (atbilstoši 
Dzeramā ūdens direktīvā noteiktajiem kvalitātes standartiem), veikts iepirkums un pabeigts 
atļaujas piešķiršanas process, kā arī nodrošināts valsts finansējums. Jau uzsākti celtniecības 
darbi, un saskaņā ar Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju projektu plānots pabeigt 
2009. gada vidū.

Attiecībā uz ūdens kvalitāti (upju un gruntsūdeņu kvalitāti) Bulgārijas varas iestādes saskaņā 
ar Ūdens pamatdirektīvas 5. pantu ir noteikušas ūdeņus Maritsa upē, kas šobrīd neatbilst vides 
kvalitātes standartiem („neatbilstības risks vides mērķiem”). Esošie izstrādātie plāni un 

                                               
1 Direktīva 98/83/EK, 5.12.1998., OV L 330.
2Direktīva 2000/60/EK, 22.12.2000., OV L 327
3 COM(2006)232, 22.9.2006.
4 Padomes 2007. gada 2. decembra paziņojums presei: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&age
d=0&lg=en&guiLanguage=en
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programmas saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu:

nodrošinās visaptverošu analīzi par ūdens piesārņojuma gadījumiem (ieskaitot piesārņojumu 
ar metāliem), par kompensācijām un novēršanas pasākumiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu 
„labas kvalitātes” vides mērķus visos ūdeņos līdz 2015. gadam;
tiks pilnveidoti ar sabiedrības, iedzīvotāju, pašvaldību, ieinteresēto pušu un NVO līdzdalību;
ir spēkā līdz 2009. gada 22. decembrim. 

Komisija šos plānus un programmas rūpīgi pārbaudīs, lai nodrošinātu to atbilstību direktīvai.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti ir juridisks pienākums nodrošināt iedzīvotājus ar 
dzeramo ūdeni atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai. Veiktie pasākumi (aizliegums lietot ūdeni 
dzeršanai un ēdienu gatavošanai; dzeramā ūdens nodrošināšana tvertnēs; celtniecības darbi 
atbilstoša dzeramā ūdens piegādei no kaimiņos esoša avota) ir saskaņā ar Dzeramā ūdens 
pamatdirektīvas 8. panta noteikumiem.

Attiecībā uz ūdeni (upes un gruntsūdeņu kvalitāti) Bulgārijas varas iestādēm, lai uzlabotu 
situāciju, būs pienākums veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvā 
noteiktajiem plāniem un programmām, kas ir spēkā līdz 2009. gada 22. decembrim. Komisija
rūpīgi pārbaudīs šo plānu un programmu atbilstību direktīvai.

Attiecībā uz augsnes kvalitāti un tās piesārņojumu iepriekšēju rūpniecisku darbību dēļ 
Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties.

Attiecībā uz kompensācijām par īpašumam nodarīto kaitējumu vai veselībai radīto risku
Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties. Neatkarīgi no attiecīga rakstura valsts tiesību 
aktiem, Direktīva par atbildību vides jomā1 jo īpaši izslēdz no tās darbības jomas zaudējumus, 
ko rada izmeši, negadījums vai avārija, kas notikusi pirms 2007. gada 30. aprīļa, kā arī 
„tradicionālos” zaudējumus, piemēram, miesas bojājumus, ekonomiskos zaudējumus un 
īpašumam nodarīto kaitējumu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam ir jāvēršas atbildīgajās
Bulgārijas tiesās un organizācijās.

Jautājums par ūdens piesārņojumu Poibrene ir bijis arī EP deputātu E. de Groen-
Kouwenhoven un G. Kallenbach rakstisko jautājumu E-6420/07 un E-4187/08 temats.”

                                               
1 Direktīva 2004/35/EK, 30.4.2004., OV L 143


