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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1686/2009, ko Erve, Treulon un Vaige upes ieleju aizsardzības 
un zemes pārvaldības asociācijas vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Xavier Geoffroy d'Assy un kam pievienoti 1200 paraksti, par plānoto Erve upes 
baseina attīstību saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu ūdens resursu politikas jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir kritiski noskaņots pret vietējo varas iestāžu paziņoto Erve upes 
baseina attīstības projektu un baidās, ka tas radīs nopietnu kaitējumu videi, tostarp ūdens 
videi. Viņš apstrīd ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un īpaši rezultātu precizitāti, uz 
kuriem tas balstās. Viņš uzskata, ka projekts ir nepareizi atspoguļots kā nepieciešams Ūdens 
pamatdirektīvā ūdens resursu jomā (Direktīva 2000/60/EK) noteikto pienākumu izpildīšanai 
un ietvertu vairāku dambju nojaukšanu, kas atstātu nopietnu ietekmi uz vietējo bioloģisko 
daudzveidību. Viņš ir uzrakstījis vairākus komentārus par projekta atļaujas piešķiršanas lietu 
un lūdz Eiropas Parlamentu veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek veikta apspriešanās ar 
vietējiem iedzīvotājiem un viņi tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Ūdens pamatdirektīvā dalībvalstīm pieprasīts sasniegt labu visu ūdenstilpju stāvokli līdz 
2015. gadam. Tas ietver labus ekoloģiskās kvalitātes rādītājus un ķīmiskās kvalitātes 
rādītājus. Direktīvas V pielikumā norādīti kvalitātes faktori ekoloģiskās kvalitātes rādītāju 
klasifikācijai. Tajos ietverti bioloģiskie faktori, kā arī faktori, kas papildina bioloģiskos 
faktorus, piemēram, upju nepārtrauktība.
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Gadījumā, ja ūdenstilpe ir stipri pārveidota noteiktu noturīgu cilvēku veiktu darbību dēļ, 
saskaņā ar direktīvas 4. panta 3. punktu dalībvalstis ūdenstilpi var atzīt par „stipri pārveidotu”.
Lai ļautu turpināt veikt noturīgās cilvēku darbības, jāsasniedz labs ekoloģiskais potenciāls, 
nevis labs ekoloģiskais stāvoklis. Daudzos gadījumos joprojām jāveic atjaunošanas pasākumi, 
lai sasniegtu labu ekoloģisko potenciālu. Gadījumā, ja ūdenstilpe ir atzīta par stipri 
pārveidotu, jāsniedz pamatojums, kāpēc nav iespējams sasniegt labvēlīgos pārveidošanas 
mērķus ar ievērojami labāku iespēju no vides aizsardzības viedokļa. Dalībvalstij ūdenstilpe ir 
jāatzīst par stipri pārveidotu, jānosaka ūdenstilpes konkrētais mērķis un jāplāno un jāīsteno 
nepieciešamie pasākumi mērķa sasniegšanai.

Ja ūdenstilpē notiek kāda pārveidošana, jāveic novērtējums par to, vai šāda pārveidošana 
neradīs ūdens stāvokļa pasliktināšanos. Ja tā ir, tiek piemēroti stingri noteikumi, kas uzskaitīti 
direktīvas 4. panta 7. punktā.

Ūdens pamatdirektīvā (tās 14. pantā) ir noteikts, ka par upju baseinu apsaimniekošanas 
plāniem jāapspriežas ar sabiedrību.

Lūgumrakstā nav norāžu par to, kādas šajās direktīvās noteiktās prasības varētu būt pārkāptas.
Turklāt nav norāžu, ka projekts varētu radīt ūdens stāvokļa pasliktināšanos. Francijā upju 
baseinu apsaimniekošanas plāni apspriešanās nolūkos sabiedrībai bija pieejami laicīgi, un tie 
ir nosūtīti Komisijai. Komisija rūpīgi novērtēs visus upju baseinu apsaimniekošanas plānus un 
rezultātus publicēs 2012. gadā.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav konstatējusi nekādus Ūdens 
pamatdirektīvas pārkāpumus.”


