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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

24.6.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1617/2009, ko ADEVAC un Stop Nuisances vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Ivan Martin, par plānotā „Chaumes de la Bergerie” 
kaļķakmens karjera padziļināšanu (La Couronne, Šaranta) ietekmi uz divām 
pazemes ūdens krātuvēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto „Chaumes de la Bergerie” kaļķakmens karjera 
padziļināšanu (La Couronne, Šaranta), attiecībā uz kuru atļauju pieprasīja cementa uzņēmums 
„Lafarge”, neskatoties uz to, ka karjers jau atrodas ļoti tuvu divām pazemes dzeramā ūdens 
krātuvēm, kas atrodas attiecīgi 3 un 20 metrus zem tā. Tas izraisīs pazemes ūdens resursu 
izžūšanu, kas var radīt nopietnas sekas vietējā ūdens apgādē. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs 
iebilst pret projektu, jo uzskata to par videi nedrošu un prasa tā noraidīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Direktīva 2000/60/EK1, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens politikas jomā (ŪPD) 
kopā ar Direktīvu 2006/118/EK2 par gruntsūdens aizsardzību pret piesārņojumu un 
pasliktināšanos (GWD) nodrošina gruntsūdeņu aizsardzību Eiropā.

ŪPD 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkts paredz, ka dalībvalstīm jāīsteno pasākumi, 
                                               
1 OV L 327, 22.12.2000.
2 OV L 372, 27.12.2006.
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kas vajadzīgi, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojošu vielu nonākšanu gruntsūdeņos un 
novērstu visu gruntsūdeņu objektu stāvokļa pasliktināšanos. 

Attiecībā uz gruntsūdens tilpņu stāvokli saskaņā ar ŪPD 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktu dalībvalstīm ir jāaizsargā, jāstiprina un jāatjauno visas gruntsūdeņu tilpnes, lai 
panāktu labu gruntsūdeņu stāvokli ne vēlāk kā līdz 2015. gadam. Definīcija par labu 
gruntsūdens stāvokli ietver labu kvantitatīvo un ķīmisko stāvokli, un tā aprakstīta ŪPD 
V pielikuma 2.1.2. un 2.3.2. punktā. 

Attiecībā gruntsūdens ķīmisko stāvokli lūgumrakstā nav ietvertas precīzas un drošas norādes 
par to, kādēļ lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiks piesārņoti ūdens resursi un no kādām 
vielām. Tāpat nav norādes par to, ka saistītajiem virszemes ūdeņiem vai sauszemes 
ekosistēmai tiks radīts kaitējums vai tiks pārsniegti ŪPD V pielikuma 2.1.2. punktā aprakstītie 
kvalitātes standarti.

Saskaņā ar ŪPD V pielikuma 2.3.2. punktu labs gruntsūdens kvantitatīvais stāvoklis ietver 
kritērijus tam, lai gruntsūdens līmeņi netiktu pārveidoti tādā veidā, ka tie neatbilst vides 
mērķiem attiecībā uz saistītajiem virszemes ūdeņiem, tie netiktu būtiski samazināti vai 
nenodarītu kaitējumu sauszemes ekosistēmām. Pārveidojumi ūdens plūsmā var notikt īslaicīgi 
vai pastāvīgi telpiski norobežotā teritorijā ar nosacījumu, ka tas nerada sālsūdens iekļuvi vai 
citus traucējumus. Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav pietiekama, lai secinātu, 
ka šie noteikumi nav ievēroti. Šķiet, ka pašreiz notiek plānotā projekta sabiedriskā 
apspriešana, bet nav skaidrs, vai Francijas varas iestādes ir pieņēmušas kādu lēmumu attiecībā 
uz pieteikumu. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi 
Direktīvu 2000/60/EK un 2006/118/EK pārkāpumus.”


