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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0083/2006, ko Kildimo un Pallaskenry Ūdens saglabāšanas 
komitejas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Dan Foley, par vietējo iestāžu 
nodomu veikt izmaiņas attiecībā uz Kildimo un Pallaskenry ciematu 
ūdensapgādes avotu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka vietējā pašvaldība neņem vērā Kildimo un 
Pallaskenry ciematu pašreizējā ūdensapgādes avota (no Bleach Lough avota) ļoti labo 
kvalitāti un iedzīvotāju vēlmi to saglabāt nemainīgu, bet apsver iespēju aizstāt šo apgādes 
avotu ar citu, izveidojot savienojumu ar Deel upi saskaņā ar Šanonas estuāra ūdensapgādes 
shēmu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda rīcība nopietni kaitētu iepriekš minētās 
teritorijas iedzīvotāju veselībai. Viņš apgalvo, ka Deel upe turklāt ir piesārņota un Šanonas 
estuāra attīrīšanas iekārta ūdens attīrīšanai izmanto lielu daudzumu dažādu ķīmisku vielu. 
Viņš lūdz Eiropas Parlamentu nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka šis projekts tiek 
apturēts un iedzīvotāju vēlmes netiek ignorētas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka, lai gan Bleach Lough avots nav piesārņots un 
vairāk nekā 50 gadus ir bijis labas kvalitātes dzeramā ūdens avots Kildimo un Pallaskenry
ciematiem, vietējā pašvaldība apsver iespēju pārtraukt ūdensapgādi no šī avota un iegūt ūdeni 
no Deel upes, kas jau ir lielākais ūdens ieguves punkts Šanonas estuāra ūdensapgādes shēmā. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda rīcība nopietni kaitētu iepriekš minētās teritorijas 
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iedzīvotāju veselībai. Viņš apgalvo, ka Deel upi piesārņo beigti dzīvnieki un neattīrīti 
notekūdeņi un ka Šanonas estuāra attīrīšanas iekārtai ūdens attīrīšanai jāizmanto liels 
daudzums dažādu ķīmisku vielu.  Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, neskatoties uz 
protestiem un demonstrācijām, nav ņemtas vērā Kildimo un Pallaskenry iedzīvotāju vēlmes. 
Uz šo lietu attiecas šādi tiesību akti:

Reglamentējošie tiesību akti ir Direktīva 98/83/EK1 (Direktīva par dzeramā ūdens kvalitāti —
Dzeramā ūdens direktīva) un Direktīva 75/440/EK2 (Direktīva par dzeramā ūdens ieguvei 
paredzētā virszemes ūdens kvalitāti dalībvalstīs). 

Komisija Īrijas iestādēm pieprasīja informāciju, un tās apstiprināja, ka lēmums pārcelt ūdens 
ieguves teritoriju no Bleach Lough avota uz Deel upi tika pieņemts, pamatojoties uz šādiem 
apsvērumiem:

 Limerick pilsētas domes veiktajā pārbaudē par Bleach Lough avota piemērotību tika 
secināts, ka avots ir jutīgs pret piesārņojumu; 

 pārbaudē arī tika norādīts, ka paredzamais attiecīgo teritoriju ūdens pieprasījums 
(3400 m³/dienā) izraisītu nepieņemamu ūdens līmeņa samazināšanos Bleach Lough
avotā;

 piegādāt ūdeni no Šanonas estuāra ūdensapgādes vietas būtu efektīvāk un saimnieciskāk 
nekā uzlabot Bleach Lough iekārtas.

Pēc sabiedriskās apspriešanas 2002. gadā pilsētas dome ziņoja, ka ,,8,6 % cilvēku, kas 
piedalījās sabiedriskajā apspriešanā un aizpildīja anketas, bija pret ūdensapgādes avota
maiņu, 34,6 % cilvēku izteica vispārīgus komentārus vai tos neizteica nemaz un gandrīz 57 % 
cilvēku pieprasīja jaunu ūdensapgādes avotu. Kopumā vairāk nekā 91 % cilvēku nesniedza 
komentārus vai atbalstīja jauna ūdensapgādes avota izveidošanu, jo bija saskārušies ar ūdens 
kvalitātes uzticamības, spiediena u.c. problēmām pašreizējā ūdensapgādē”.

Arī Komisija pārbaudījusi dzerama ūdens kvalitāti, kas tiek iegūts no Bleach Lough avota un 
Šanonas estuāra No Īrijas iesniegtajiem datiem par 2004. gadu izriet, ka abas ūdensapgādes 
teritorijas pilnībā atbilst Direktīvai par dzeramo ūdeni. 

Ķīmisku vielu izmantošana ūdens attīrīšanai ir normāla procedūra, un Dzeramā ūdens 
direktīva sīki apraksta maksimālo ķīmisko vielu koncentrāciju ūdenī, kas tiek piegādāts 
patērētājiem. Šajā gadījumā maksimālie rādītāji tiek ievēroti. 

Lai pārbaudītu atbilstību Direktīvai 75/440/EK, Komisija ir pieprasījusi Īrijas iestādēm 
jaunākos datus par Deel upes ūdens kvalitāti Šanonas estuāra ūdensapgādes shēmas ieguves 
punktā, bet vēl nav saņēmusi šo informāciju.

Nobeigumā jāsecina, ka nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz Dzeramā ūdens direktīvu. 
Turpinās izmeklēšana, lai pārbaudītu atbilstību Direktīvai 75/440/EK. Komisija informēs 
Lūgumrakstu komiteju par pārbaudes rezultātiem.

                                               
1 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.
2 OV L 194, 25.7.1975., 26. lpp.
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka, lai gan Bleach Lough avots nav piesārņots un 
vairāk nekā 50 gadus ir bijis labas kvalitātes dzeramā ūdens avots Kildimo un Pallaskenry
ciematiem, vietējā pārvalde apsver iespēju pārtraukt ūdensapgādi no šī avota un iegūt ūdeni 
no Deel upes. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Deel upi piesārņo beigti dzīvnieki un 
neapstrādāti notekūdeņi. Viņš arī iebilst pret to, ka Deel upes ūdens attīrīšanai ir jāizmanto 
ķīmiskas vielas un ka, neskatoties uz protestiem un demonstrācijām, nav ņemtas vērā 
iedzīvotāju vēlmes. 

Lūgumrakstu komitejas 2007. gada 26. februāra sanāksmes laikā Komisija izteica savu 
viedokli par ķīmisku vielu izmantošanu attīrīšanas procesā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka nekāda sabiedriskā apspriešana nav notikusi. Šajos punktos netika konstatēti pārkāpumi. 

Tajā pašā komitejas sanāksmē Komisija uzsvēra, ka Īrija bija atsūtījusi Komisijai datus par 
Deel upes ūdens kvalitāti par laika posmu no 2004. gada janvāra līdz 2006. gada augustam. 
Dati liecināja par to, ka Direktīva 75/440/EK1 pilnībā tiek ievērota.

Turpmākajā informācijas pieprasījumā Parlaments lūdza datus par Deel upes ūdens kvalitāti 
laika posmā no 2006. gada septembrim līdz 2007. gada jūnijam, lai pārbaudītu, vai upe šajā 
periodā atbilda Direktīvas 75/440/EK prasībām. Parlaments arī vēlējās iegūt informāciju par 
Bleach Lough ūdenstilpnes izmantošanu pēc tam, kad dzeramā ūdens ieguve tiks pārtraukta. 

Komisija no Īrijas iestādēm ir saņēmusi pieprasīto informāciju par Deel upes ūdens kvalitāti. 
Analīzes dati norāda uz to, ka ūdens ieguves punktā ņemtie ūdens paraugi atbilst 
Direktīvā 75/440/EK noteiktajiem kvalitātes standartiem. 

Komisija arī ir saņēmusi informāciju par to, ka ,,lēmums attiecībā uz Bleach Lough
ūdenstilpnes izmantošanu tiks pieņemts vēlāk, kad tiks pārtraukta ūdens ieguve. Tad tiks 
pieņemti visi attiecīgie lēmumi, ņemot vērā visas iespējas, kā efektīvi izmantot ezeru”. 

Komisija pašlaik nesaskata pārkāpumu attiecībā uz Direktīvu 75/440/EK vai ES vides tiesību 
aktiem.  Jāatzīmē, ka, lai gan šo direktīvu ar 2007. gada 1. janvāri atcēla Ūdens 
pamatdirektīva 2000/60/EK (ŪPD), Direktīvā 75/440/EK noteiktās kvalitātes prasības 
joprojām ir spēkā, jo ŪPD paredz, ka to ūdenstilpņu kvalitāte, kas tiek izmantotas dzeramā 
ūdens ieguvei, nedrīkst pasliktināties (ŪPD 7. pants).  

Neatkarīgi no tā, kā Bleach Lough ūdenstilpne tiks izmantota turpmāk, ir jāievēro ŪPD 
attiecīgie noteikumi, tāpēc lūgumraksta iesniedzējam varētu ieteikt atkal vērsties pie 
Parlamenta un Komisijas, kad viņam būs dati par to, ka Bleach Lough ūdenstilpnes 
izmantošana neatbilst šai direktīvai.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja 2009. gada 29. maija vēstuli un konstatējusi, 
                                               
1 OV L 194 25.7.1975, 26. lpp., Direktīva par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens kvalitāti 
dalībvalstīs.
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ka nav juridiskā pamata, lai Komisija iejauktos iepriekš izklāstītajā lietā. Lūgumrakstā 
izvirzīto jautājumu izskatīšana ir Īrijas iestāžu, tiesu un struktūru leģitīmās tiesības un 
kompetence, piemērojot šīs valsts suverēnās tiesību normas un spēkā esošās procedūras.

Lūgumraksta iesniedzējs rakstveidā ir pienācīgi informēts par Komisijas nostāju.


