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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0261/2005, ko Lotringas Kalnrūpniecības kopienu vārdā 
iesniedza Francijas valstspiederīgā Colette Goeuriot, par vides un cilvēku 
veselības apdraudējumu, ko Lotringā radījusi kalnrūpniecības darbību 
pārtraukšana

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par pamesto Lotringas dzelzsrūdas raktuvju negatīvo 
ietekmi uz šīs teritorijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, jo īpaši tāpēc, ka tagad šahtās 
ieplūstošais ūdens netiek izsūknēts, un zem 130 kopienām atrodošos applūdušo dzelzsrūdas 
šahtu dēļ ir iegruvusi augsne un sabojātas ēkas. Turklāt izrakteņu un citu raktuvēs izmantoto 
bīstamo vielu sadalīšanās pastiprināti piesārņo gruntsūdeņus un var negatīvi ietekmēt Mozeles 
upes austrumu daļā ieplūstošos ūdeņus. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamentam pārliecināt Francijas varas iestādes Lotringas dzelzsrūdas baseinā atjaunot 
pastāvīgu gruntsūdeņu izsūknēšanu. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz 
Pamatdirektīvu 2000/60/EK par ūdens kvalitāti un 2015. gadā noteikto piesārņoto 
gruntsūdeņu attīrīšanas termiņu un norāda uz dalībvalstu saistībām šajā jomā. Viņa atsaucas 
arī uz Kopienas (174. pants) un Francijas (1995. gada 2. februāra likums) tiesību aktos 
ietverto piesardzības principu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 194. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 30. novembrī

„Situācijas apraksta kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par pamesto Lotringas dzelzsrūdas raktuvju negatīvo 
ietekmi uz šīs teritorijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, jo īpaši tāpēc, ka tagad šahtās 
ieplūstošais ūdens regulāri netiek izsūknēts, un zem 130 kopienām atrodošos applūdušo 
dzelzsrūdas šahtu dēļ ir iegruvusi augsne un sabojātas ēkas. Turklāt, izrakteņu un citu 
raktuvēs izmantoto bīstamo vielu sadalīšanās pastiprināti piesārņo gruntsūdeņus un var 
negatīvi ietekmēt Mozeles upes austrumu daļā ieplūstošos ūdeņus.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas iestādēm pārliecināt Francijas varas iestādes Lotringas 
dzelzsrūdas baseinā atjaunot pastāvīgu gruntsūdeņu izsūknēšanu. Šajā sakarā lūgumraksta 
iesniedzēja atsaucas uz Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK) un tajā noteikto vides mērķu 
īstenošanas termiņu 2015. gadā. Viņa atsaucas arī uz piesardzības principu (Līguma 
174. pants) un Francijas tiesību aktiem (1995. gada 2. februāra likums).

Situācijas izklāsts un Komisijas rīcība 

Ūdens pamatdirektīvā (ŪPD) noteikts, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
novērstu vai ierobežotu piesārņotājvielu nonākšanu gruntsūdeņos un novērstu visu 
gruntsūdeņu tilpņu stāvokļa pasliktināšanos. Šajā saistībā dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt, 
uzlabot un atjaunot visas gruntsūdens tilpnes, nodrošināt līdzsvaru starp ūdens novadīšanu un 
pievadīšanu, lai līdz 2015. gadam nodrošinātu labu gruntsūdeņu stāvokli (ķīmiskā sastāva un 
daudzuma ziņā). Tādēļ atbilstīgi vispārīgiem noteikumiem līdz noteiktajam datumam visiem 
gruntsūdeņiem jābūt labā stāvoklī. Tomēr šajās prasībās iekļautas vairākas atkāpes klauzulas, 
ko piemēro saskaņā ar 4. panta 4. – 8. punktā noteiktajām prasībām.

Īstenojot ŪPD, dalībvalstis veica 5. pantā pieprasīto cilvēku darbības radītā spiediena un 
ietekmes uz virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem analīzi, par ko šobrīd tiek ziņots Komisijai. 
Pamatojoties uz atklātajām problēmām, dalībvalstis katra upes baseina apgabalā izstrādās 
uzraudzības programmas un līdz 2006. gada beigām nodrošinās to darbības sākšanu. Atbilstīgi 
14. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām šiem pasākumiem seko starpposma 
pārskats par katrā upes baseinā atklātiem nozīmīgiem ūdens resursu apsaimniekošanas 
jautājumiem, kas jāpabeidz līdz 2007. gadam; vēlāk jāizstrādā upes baseinu apsaimniekošanas 
plāna projekts, kas pirms tā publicēšanas (2009. gada beigās) līdz 2008. gada beigām tiks 
nodots sabiedrības apspriešanai.

Ir atzīts, ka tradicionālajos kalnrūpniecības apgabalos ūdens resursu stāvokli ilgstoši negatīvi 
ietekmē gruntsūdeņu kvalitāte un kvantitāte. Šāda situācija neapšaubāmi vērojama Lotringas 
reģionā, kā arī citos Eiropas reģionos, piemēram, Anglijas vai Velsas kalnrūpniecības 
reģionos vai Rūras apgabalā, Vācijā. Tādēļ dalībvalstīm, ievērojot ŪPD noteiktās prasības, 
būs pienācīgi jāņem vērā raktuvju radītā gruntsūdeņu piesārņojuma riski. Pirmkārt, šie riski 
jānorāda 5. pantā minētajā ziņojumā par radīto spiedienu un ietekmi. Pēc tam, pamatojoties uz 
uzraudzības datiem, skaidri jānovērtē apdraudēto gruntsūdeņu tilpņu stāvoklis un līdz 
2007. gadam jāsagatavo pirmais stāvokļa novērtējums. Upju baseinu apsaimniekošanas plānā 
(kas līdz 2008. gada beigām nodots sabiedriskajai apspriešanai) noteikti jābūt apzinātai 
lūgumraksta iesniedzējas minētajai problēmai un jābūt ierosinātiem atbilstīgiem sanācijas 
pasākumiem, kuru darbība atbilstīgi ŪPD noteiktajai pasākumu programmai (11. pants) 
jānodrošina līdz 2012. gada beigām. Tomēr jānorāda, ka daudzos gadījumos gruntsūdeņu 
sanācijas pasākumi būs tehniski sarežģīti vai nesamērīgi dārgi, un, pamatojoties uz šiem 
apstākļiem, dalībvalstis varētu piemērot ŪPD 4. panta 5. punktā noteiktās atkāpes, ar 



CM\816541LV.doc 3/4 PE367.766v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

noteikumu, ka tiek ievēroti attiecīgie nosacījumi.

Turklāt attiecībā uz raktuvju atkritumiem topošajā direktīvā par ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu paredzēts iekļaut noteikumus, kas dalībvalstīm prasīs sagatavot slēgto vai 
pamesto kalnraktuvju atkritumu apsaimniekošanas objektu, kas ārkārtīgi negatīvi ietekmē 
vidi, inventarizācijas sarakstu. Ierosinātā direktīva ļaus arī izstrādāt šādu atkritumu 
apsaimniekošanas objektu attīrīšanas metodes. Tomēr jānorāda, ka šī direktīva vēl nav 
pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē.

Tādēļ šajā posmā Eiropas Komisija nevar piespiest Francijas varas iestādes veikt pasākumus 
saistībā ar Ūdens pamatdirektīvas prasību ievērošanu. Tiesvedība būs iespējama tikai tajā 
gadījumā, ja tiks konstatēts vienas vai vairāku minēto prasību pārkāpums attiecībā uz ŪPD 
īstenošanas termiņu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 30. augustā

„Kā jau Komisija norādīja savā 2005. gada 30. novembra atbildē, ūdens kvalitātes jautājumus 
regulē Ūdens pamatdirektīva (ŪPD), kuras mērķis ir līdz 2015. gadam panākt gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu labu stāvokli. ŪPD īstenošana paredz pakāpenisku pieeju: vispirms, 
izmantojot pieejamo informāciju, jānovērtē Eiropas ūdeņu ekoloģiskais stāvoklis (5. pants). 
Šīs analīzes rezultāti uzrādīs tās ūdenstilpnes, kuru stāvokli līdz 2015. gadam, iespējams, 
nevarēs uzlabot. Francija šo prasību ir izpildījusi un iesniegusi saskaņā ar 5. pantā noteiktajām 
prasībām izstrādātu ziņojumu par Reinas – Mozeles – Zāras upju baseinu. Francijas varas 
iestāžu ziņojums liecina par to, ka apdraudētas ir 9 no 15 gruntsūdeņu tilpnēm un 209 no 469 
virszemes ūdenstilpnēm. Galvenās problēmas rada ne vien hidroģeoloģiskais spiediens, bet arī 
slāpekļa, fosfora, pesticīdu un organisko vielu piesārņojums.

Francijas varas iestādes šo ziņojumu publicēja internetā, kur tas pieejams sabiedrībai. Šis 
ziņojums tiks izmantots, lai īstenotu ŪPD 13. pantā noteiktās prasības un veikt upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu izstrādes nākamos posmus, kuru projekti pēc sabiedriskās 
apspriešanas dalībvalstīm jāizstrādā līdz 2008. gada beigām. Līdz 2009. gada beigām šos 
plānus jāsāk īstenot.
Jebkuras sūdzības par pamesto dzelzsrūdas raktuvju radīto ūdens piesārņojumu jāiesniedz 
Francijas varas iestādēm sabiedriskās apspriešanas gaitā par Reinas – Mozeles – Zāras upju 
baseinu.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka Francijas varas iestādes 
būtu pārkāpušas ŪPD direktīvā noteiktās prasības.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas paustajām bažām par otru jautājumu  par pamesto 
raktuvju šahtu applūšanas radīto augsnes iegrimšanu  jānorāda, ka tas neattiecas uz 
pašreizējo ES tiesību aktu darbības jomu, un tāpēc par tā risināšanu atbild vienīgi 
dalībvalstis.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Kā norādīts Komisijas iepriekšējās atbildēs, ūdens kvalitātes jautājumus regulē Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD) 2000/60/EK1. Tās mērķis ir līdz 2015. gadam panākt visu gruntsūdeņu 
                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
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un virszemes ūdeņu labu stāvokli. 
ŪPD īstenošanu veic pakāpeniski. ŪPD īstenošanas galvenie instrumenti ir upju baseinu 
apsaimniekošanas plāni un pasākumu programmas, kas pēc sabiedriskās apspriešanas procesa 
bija jāpieņem ne vēlāk kā līdz 2009. gada 22. decembrim.

Francija ar reģionālo lietu sekretariāta (S.G.A.R.) prefekta 2009. gada 27. novembra 
lēmumu Nr.º2009-523 pieņēma Reinas – Mēzas apgabala upes baseina apsaimniekošanas 
plānu un pasākumu programmu
(pieejami: http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka šajā gadījumā Francijas 
varas iestādes būtu pārkāpušas ŪPD direktīvā noteiktās prasības.”


