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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1801/2008, ko Horka ciemata Pilsoņu iniciatīvas vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgais Andreas Ludwig, par ūdens attīrīšanas iekārtas 
būvniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka centralizētas ūdens attīrīšanas sistēmas trūkuma dēļ 
iedzīvotāji kopš 2007. gada var izvēlēties, vai uzstādīt nelielas ūdens attīrīšanas iekārtas vai 
uzlabot jau esošās iekārtas. Izvēlei starp šīm divām iespējām ir jābūt pamatotai uz 
ekonomisko analīzi 25 gadu ilgam laika posmam. Nelielajā Horka ciematā izvēlējās 
uzņēmuma ZVA Rothenburg ūdens attīrīšanas iekārtu, lai paplašinātu centralizētu ūdens 
attīrīšanu, kaut arī atbildīgais ministrs apstiprināja decentralizētas ūdens attīrīšanas sistēmas 
ieviešanu. Aptuveni 80 % Horka ciemata iedzīvotāju balsoja par decentralizētu ūdens 
attīrīšanas sistēmu. Iedzīvotājiem netika dota iespēja iepazīties ar salīdzinošo analīzi. 
Ciematam tika uzspiesta centralizēta ūdens attīrīšanas sistēma, kuras kopējās izmaksas 
sasniedz 2,5 miljonus eiro, no kuriem 1,2 miljoni eiro ir ES subsīdijas. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka decentralizētas ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas 
sastādītu pusi no šīs summas. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai šāda rīcība ir saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60/EK par ūdens resursu politiku. Viņš arī apgalvo, ka Eiropas Savienība 
kopš 2007. gada sākuma ir pārtraukusi subsīdiju piešķiršanu šādiem projektiem un 
finansējums ir izlietots neatbilstoši, kas varētu radīt nopietnas finansiālas sekas iedzīvotājiem, 
ņemot vērā Horka ciemata iedzīvotāju skaita nepārtrauktu samazināšanos. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina izmeklēt uzņēmuma ZVA Rothenburg rīcības likumību, tā kā šīs rīcības 
rezultātā Horka iedzīvotāji būs spiesti pieslēgties centralizētajai ūdens attīrīšanas sistēmai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 



PE429.607v01-00 2/3 CM\792155LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumrakstā izvirzīts jautājums par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kas radušies Horkas 
pašvaldībā (Saksijas reģionā, Vācijā).

Lūgumraksta iesniedzējs:
- pauž pretošanos notekūdeņu savākšanai kanalizācijas tīklā un to centralizētu attīrīšanu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, kas atrodas Rotenburgā/Augšlauzicā;
- pieprasa decentralizētu pieeju notekūdeņu attīrīšanai atsevišķās attīrīšanas iekārtās un
- apgalvo, ka plānotā savākšana un centralizētā attīrīšana ir pretrunā Ūdens pamatdirektīvai.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

ES ūdens tiesību akti, no vienas puses, nosaka mērķus notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai 
lielākās apdzīvotās teritorijās (Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva1) un, no otras 
puses, ūdens kvalitātes mērķus visu veidu ūdeņiem (upēm, ezeriem, gruntsūdeņiem un 
piekrastes ūdeņiem2) (Ūdens pamatdirektīva).

Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva kā noteikums attiecas tikai uz apdzīvotām 
teritorijām („aglomerācijām”), kurās ir vairāk par 2000 iedzīvotāju vai ekvivalents 
notekūdeņu piesārņojumā („cilvēka ekvivalents”). Tā attiecas uz mazākām aglomerācijām 
zem šī sliekšņa tikai tad, ja tajās ir notekūdeņu savākšanas sistēma. Dalībvalstis pēc saviem 
ieskatiem var noteikt, vai apdzīvotas teritorijas, kas ietilpst šajā darbības jomā, apkalpo viena 
vai vairākas savākšanas sistēmas un/vai attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana apdzīvotās teritorijās („aglomerācijās”), kas neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, 
un no atsevišķām mājām ir tikai dalībvalstu atbildībā.

Horkas pašvaldību veido trīs atsevišķas apdzīvotas teritorijas („aglomerācijas” direktīvas 
nozīmē) (Horka, Biehain un Mückenhain) ar kopējo iedzīvotāju skaitu zem 20003. Saskaņā ar 
pieejamo informāciju Horkas apdzīvotajām teritorijām nav savākšanas sistēmas. Tās mazā 
izmēra un savākšanas sistēmas trūkuma dēļ šīs teritorijas neietilpst Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas piemērošanas jomā.

Ūdens pamatdirektīva nosaka saistošus mērķus ūdens kvalitātei („labu ūdens resursu 
stāvoklis” kā noteikums līdz 2015. gadam), bet pasākumu izvēli šī mērķa sasniegšanai atstāj 

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
2 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000.; vides aizsardzības mērķi — 4. pants un 
V pielikums; pasākumu programma — 11. pants; sabiedrības informēšana un apspriešanās —
14. pants;
3 Saksijas Statistikas birojs http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp:
Horkas pašvaldības iedzīvotāju skaits —  1970 iedzīvotāji (2007. gada 31. decembrī); 
1948 iedzīvotāji (2008. gada 31. decembrī).
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dalībvalstu ziņā. Jebkurš pasākumu kopums, kas sasniedz šo mērķi, ir saskaņā ar direktīvu. 
Tas, vai notekūdeņi konkrētā apdzīvotā teritorijā (kas neietilpst Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas piemērošanas jomā) tiek savākti un attīrīti, izmantojot centralizētu vai 
decentralizētu pieeju, direktīvā nav noteikts. Plāni un programmas, kas izmantoti vides 
aizsardzības mērķu sasniegšanai, jāizstrādā, plaši apspriežoties ar sabiedrību, un jāpabeidz 
līdz 2009. gada 22. decembrim.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) līdzekļu nepareizu izmantošanu saistībā ar kanalizācijas tīkla būvniecību Horkā ir 
būtiski norādīt, ka atbildība par projektu izraudzīšanos, pieteikumu pieņemšanu un 
izskatīšanu, līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar attiecīgo rīcības programmu un atbilstības gan 
Eiropas, gan valsts tiesību aktiem nodrošināšanu attiecas tikai uz vadošo varas iestādi 
iesaistītajā reģionā.

Saskaņā ar vadošās varas iestādes Saksijas Rīcības programmai (Saksijas Ekonomikas un 
darba ministrija, 55. nodaļa, Wilhelm-Buck-Straße 2; 01097 Dresden) sniegto informāciju 
kanalizācijas tīkls saskaņā ar Rīcības programmu 1994.–1999. gadam saņēma ERAF 
ieguldījumu par kopējo summu 1 276 miljoni Vācijas marku. Maksājums tika veikts 
1999./2000. gadā un attiecās uz kanalizācijas tīkla pirmo būvniecības daļu, sūknēšanas un 
attīrīšanas staciju.

Tomēr galvenais lūgumrakstā izvirzītais jautājums ir tālāko kanalizācijas tīkla daļu 
būvniecība vēlākā posmā. Saskaņā ar vadošo varas iestādi un pretēji lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvojumiem tos nav līdzfinansējis ERAF.

Attiecībā uz līdzekļu ieguldījumu 1 276 miljonu Vācijas marku apmērā 1994.–1999. gada 
Rīcības programmā nebija nekādu norāžu par pārkāpumiem vai neatbilstību Kopienas tiesību 
aktiem.

Secinājumi

Komisija ir rūpīgi izvērtējusi lūgumrakstu un tam pievienotos dokumentus. Tā nesaskata 
nekādus pārkāpumus saistībā ar ES ūdens tiesību aktiem, kā apgalvots lūgumrakstā. Izvēle 
starp vairākiem iespējamiem variantiem notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai ietilpst Vācijas 
varas iestāžu atbildībā. Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties.”


