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Lūgumrakstu komiteja

22.4.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1042/2009, ko iesniedza Somijas valstspiederīgā Anne Bland, 
par „Turun Seudun Vesi Oy” mākslīgās pazemes ūdenskrātuves projekta negatīvo 
ietekmi uz vidi Turku reģionā Somijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda „Turun Seudun Vesi Oy” mākslīgās pazemes ūdenskrātuves 
projekta negatīvo ietekmi uz vidi Turku reģionā Somijā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, 
ka, apstiprinot šo projektu, kura mērķis ir filtrēt vairāk nekā 100 000 kubikmetrus ķīmiski 
piesārņotās Kokemäenjoki upes ūdens diennaktī cauri Virttaankangas teritorijai, izveidojot 
mākslīgu pazemes ūdenskrātuvi patēriņam Turku reģionā, iestādes nav ņēmušas vērā 
alternatīvas, kuras ļautu izvairīties no īpaša augsnes tipa un šajā teritorijā, kā arī Natura 2000 
teritorijas tuvumā esošās floras un faunas iznīcināšanas. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas 
sniegto informāciju, bija iespējams rast videi mazāk kaitīgus risinājumus. Viņa aicina Eiropas 
Parlamentu izmeklēt šo lietu, lai noteiktu, vai ir pārkāpti Eiropas vides tiesību akti (tostarp 
Gruntsūdeņu direktīva un Ūdens pamatdirektīva).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksts

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto Somijas Augstākā administratīvā tiesa ar 
2008. gada 13. augusta lēmumu Turku reģiona ūdens apgādes uzņēmumam piešķīra atļauju 
dzeramā ūdens ieguvei diennaktī filtrēt vairāk par 100 000m3 Kokemäen upes ūdens. Tiek 
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apgalvots, ka šīs upes ūdeņi ir piesārņoti un ka šo ūdeņu filtrēšana cauri zemūdens klintij 
draud piesārņot ne vien gruntsūdeņus, bet arī apkārtējo dabu, tostarp arī tuvumā esošo 
Natura 2000 teritoriju.

Vispirms šīs vēstules autore lūdz Komisijai pārbaudīt, vai šajā gadījumā nav pārkāptas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā1, un/vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvā 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu un pasliktināšanos2 noteiktās prasības. Otrkārt, viņa pieprasa pārbaudīt, vai 
Somija šos EK tiesību aktus pareizi transponējusi valsts tiesību aktos.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saistībā ar pirmo jautājumu par EK tiesību aktu iespējamo pārkāpumu jāatceras, ka, 
pamatojoties uz EK Tiesas spriedumu lietā C-209/04 Komisija/Austrija (60.–62. punkts), EK 
tiesību aktus nepiemēro tajos gadījumos, kad projekta atļaujas piešķiršanas procedūra oficiāli 
sākta vēl pirms attiecīgās dalībvalsts pievienošanās datuma. Somija ES pievienojās 
1995. gada 1. janvārī. No Somijas Augstākās administratīvās tiesas lēmuma izriet, ka 
ūdensapgādes projekta īstenošana tika oficiāli sākta 1993. gada 16. februārī, kad Turku 
reģiona ūdensapgādes uzņēmums pieprasīja atļauju mākslīgas pazemes ūdenskrātuves 
izveidošanai un ūdens ieguvei no mākslīgās un dabīgās ūdenskrātuves. Tāpēc attiecībā uz šo 
projektu nav jāpiemēro ŪPD un Gruntsūdeņu direktīva.

Tomēr tas, ka šā projekta īstenošana tika sākta vēl pirms Somijas pievienošanās ES, šajā 
gadījumā neatbrīvo Somiju no EK tiesību aktos noteikto prasību ievērošanas. ŪPD galvenais 
mērķis ir visā Eiropā līdz 2015. gadam panākt labu ūdenskrātuvju stāvokli. Šajā nolūkā 
dalībvalstis ir pieņēmušas upju baseinu apsaimniekošanas plānus, kuros paredzēti 2015. gada 
mērķa īstenošanas pasākumi. Laika posmā no direktīvas pieņemšanas brīža līdz 2015. gadam 
dalībvalstīm jāizvairās no tādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt šā mērķa īstenošanu, un 
jāveic vajadzīgie pasākumi, kas novērstu ūdens stāvokļa pasliktināšanos (ŪPD 4. panta 
1. punkts).

Attiecībā uz Gruntsūdeņu direktīvu 2006/118/EK: tās 12. pantā noteikts, ka šī direktīva 
jātransponē līdz 2009. gada 16. janvārim. Somija šo noteikto transponēšanas termiņu 
neievēroja, un tāpēc Komisija sāka pārkāpuma procedūru. Tiesību akti, kuros transponēta šī 
direktīva, Komisijai tika iesniegti 2009. gada jūnijā un decembrī. Šobrīd transponēšana ir 
pabeigta, un Komisija 2010. gada 18. martā slēdza šīs lietas pārkāpuma procedūru. Attiecībā 
uz ŪPD Komisija ir sākusi pārkāpuma procedūru pret Somiju par ŪPD nepareizu 
transponēšanu Somijas valsts tiesību aktos. Šobrīd notiek šīs lietas izskatīšana, un tiek 
izvērtēta Somijas sniegtā atbilde uz pirmo brīdinājumu.

Tomēr sniegtā informācija nav pietiekama, lai varētu konstatēt, vai šajā gadījumā ir pārkāpti 
ŪPD un Gruntsūdeņu direktīvas 2006/118/EK noteikumi. Piemēram, šeit trūkst norādes par 
to, kādas šajās direktīvās noteiktās prasības ir pārkāptas. Trūkst konkrētas informācijas par 
projekta ietekmi uz apkārtējo dabu, kā arī par šīs ietekmes cēloņiem. Trūkst arī konkrētu un 
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ticamu norāžu par to, vai upes ūdens patiešām ir piesārņots, un ja tā, tad ar kādām vielām.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt Direktīvas 2000/60/EK un 
2006/118/EK pārkāpumus.”


