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Temats: Lūgumraksts Nr. 1282/2009, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Ilpo 
Koppinen, par Pori vietējo vides aizsardzības iestāžu iespējamu Ūdens 
pamatdirektīvas (2000/60/EK) pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs stāsta, kā (20. gadsimta pirmajā pusē) upe tika regulāri bagarēta 
saskaņā ar 1902. gada likumu, kas deva bagarēšanas uzņēmumiem ekskluzīvas un 
neierobežotas tiesības. Bagarēšana iznīcināja lielu skaitu krāču un visus ūdens biotopus. 
Gadsimta pēdējo desmitgažu laikā bagarēšanas darbība tika pārtraukta. 2008. gadā tika 
ierosināts upes atjaunošanas plāns. Tas mudināja bagarēšanas uzņēmumus no jauna aizstāvēt 
savas tiesības turpināt regulāru bagarēšanas darbību. Somijas Vides institūts vietējā pilsētā 
min 1902. gada likumu, lai attaisnotu notiekošās bagarēšanas darbības.

Pamatojoties uz ES Ūdens pamatdirektīvas mērķiem, lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis 
apelāciju vides aizsardzības iestādēm un Ombudam, lai apturētu bagarēšanas darbus. Neviena 
iestāde nav iesaistījusies. Tajā pašā laikā Somijas valdība ir nobalsojusi par Botnijas 
Nacionālā jūras parka izveidošanu, kurā ietek attiecīgā upe. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
paskaidrojumus, vai 1902. gada likuma par bagarēšanu piemērošana var būt pretrunā ES 
Ūdens pamatdirektīvai un vispārīgākiem vides apsvērumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī
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Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES nepieļaut Uksjoki upes tīrīšanas darbu uzsākšanu līdz
brīdim, kad tiks pierādīts, ka tas ir nepieciešams. Viņš arī lūdz pārbaudīt visu Uksjoki upes 
sateces baseinu saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu un aicina veikt Baltijas jūras tīrīšanas darbu 
ietekmes pienācīgu novērtējumu.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Uksjoki pieteka Somijā tiek bagarēta 
(tīrīta), neņemot vērā Ūdens pamatdirektīvā (2000/60/EK)1 noteiktās prasības. Pret 
iniciatīvām atjaunot straumi 2008. gadā iebilda bagarēšanas uzņēmumi, kas, iespējams, ir 
sagatavojuši tīrīšanas plānu, lai nepieļautu zivju reģenerāciju Uksjoki pietekā. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka bagarēšanas tiesības kopš 20. gadsimta sākuma aplami prevalē pār 
Ūdens pamatdirektīvu. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis apelāciju valsts vides 
aizsardzības iestādēm un Somijas ombudam, lai apturētu bagarēšanas darbus.

Lūgumraksts pirmo reizi tika precizēts 2010. gada 20. janvārī ar informāciju par lūgumraksta 
iesniedzēja apelāciju Somijas Lauksaimniecības apelācijas padomei. Pēc tam tas tika precizēts 
2010. gada 10. februārī pēc lūgumraksta iesniedzēja tikšanās ar Apgabala vides centra 
pārstāvjiem Pori.

Ūdens pamatdirektīvas galvenais mērķis ir panākt visu ūdenstilpju labu stāvokli līdz 
2015. gadam.

Ja pagātnē veikta ūdenstilpju pārveidošana, dalībvalstis var atzīt konkrētu ūdenstilpi par stipri 
pārveidotu (Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 3. punkts). To var darīt tikai tad, ja pārveidojums 
ir tāds, kas liedz panākt labu ūdenstilpes stāvokli. Turklāt ir jābūt skaidram, ka šādai darbībai 
nav cita labāka risinājuma no vides viedokļa un ka tādai rīcības maiņai, kas neietekmē labu 
stāvokli, būs ievērojama ietekme uz ilgtspējīgas attīstības darbībām. Šādā stipri pārveidotā 
ūdenstilpē jāpanāk nevis labs ekoloģiskais stāvoklis, bet labs ekoloģiskais potenciāls.

Ja jauni ūdenstilpes fiziski pārveidojumi pasliktina stāvokli vai liedz panākt labu stāvokli, ir 
jāizpilda konkrēti nosacījumi atbilstīgi Ūdens pamatdirektīvai (direktīvas 4. panta 7. punkts)2. 
Piemēram, ir jānovērtē, vai nav citu labāku vides risinājumu, un pārveidojumu iemesliem ir 
jābūt prioritāriem pār vides ieguvumiem.

No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs tīrīšanas darbu apjoms un iemesli, un nav 
precīzas informācijas par tīrīšanas darbu ietekmi uz ūdens vidi. Tādēļ nav skaidrs, vai darbi 
radīs stāvokļa pasliktināšanos un vai tie liegs sasniegt labu stāvokli. Nav norādīts, kuri no 
direktīvā noteiktajiem pienākumiem būtu pārkāpti. Sniegtā informācija neliecina, ka šajā 
situācijā būtu pārkāpti Ūdens pamatdirektīvas noteikumi. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav konstatējusi nekādus Direktīvas 
2000/60/EK pārkāpumus.

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
2 Norādījumus par Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punkta piemērošanu ir apstiprinājuši par ūdens resursu 
aizsardzību atbildīgo Eiropas iestāžu vadītāji, un šie norādījumi pieejami tīmekļa vietnē 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Pēdējo reizi lūgumraksts precizēts 2010. gada 15. novembrī, papildinot to ar informāciju par 
upes rakšanas darbu statusu. Lūgumraksta iesniedzēju sniegtajā papildinformācijā ir atkārtoti 
norādīts, ka viņu rīcībā esošie fotogrāfiskie pierādījumi liecina, ka nav nodrošināta 3 m plata 
aizsardzības zona gar nesen bagarētā kanāla malu. Tiek netieši norādīts, ka gar ūdensceļu 
malām ir obligāti jābūt šādām aizsardzības zonām. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka 
upes pārrakšanas darbiem tiek izmantots lauku attīstības finansējums.

Komisija vēlas skaidri norādīt, ka ES tiesību aktos noteiktie savstarpējās atbilstības pasākumi 
paredz, ka tiešā atbalsta saņēmējiem ir jānodrošina 0,6 m platas ūdensmalu aizsardzības 
zonas. Turklāt Somijas lauku attīstības programma paredz lauksaimniecības un vides shēmu, 
ar ko saskaņā aizsardzības zonas prasība atšķiras no 1 līdz 10 metriem atkarībā no aizsargātā 
ūdensceļa veida un zemes profila. Programma arī nosaka, kā šādas aizsardzības zonas ir 
jāapsaimnieko. Somijas lauku attīstības programma neparedz ūdensceļu rakšanas finansēšanu.

Komisija vēlas atgādināt Lūgumrakstu komitejai, ka kontrole attiecībā uz aizsardzības zonu 
prasību ievērošanu ir dalībvalsts kompetencē. Somijas gadījumā kompetentā iestāde gan 
jautājumos par tiešajiem maksājumiem, gan kompensācijām no lauku attīstības programmas ir 
MAVI (Lauku aģentūra, p/k 405, FI-60101, SEINEJOKI, Somija). Komisija ir pieprasījusi 
MAVI sniegt detalizētu informāciju par lūgumrakstā aprakstīto konkrēto gadījumu saistībā ar 
iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz savstarpējo atbilstību un lauksaimniecības un vides 
saistībām. Komisija rūpīgi izskatīs šo informāciju, lai noteiktu piemērotus turpmākos 
pasākumus.

Somijas iestādes noteiktajā termiņā ir pieņēmušas un publicējušas Upju baseinu 
apsaimniekošanas plānus un par tiem paziņojušas Komisijai. Komisija pašlaik novērtē 
saņemtos plānus un publicēs savus novērtējumus 2012. gada beigās Trešās ūdens 
pamatdirektīvas īstenošanas ziņojuma ietvaros.

Pirms pieejamo plānu horizontālā novērtējuma Komisija nevar novērtēt neviena konkrēta 
plāna saturu un atbilstību. Tomēr tā informēs Parlamentu, kad būs pabeigts attiecīgā Upju 
baseinu apsaimniekošanas plāna novērtējums 2012. gadā.

Komisija ir arī izskatījusi, vai šis kanāls un Haminaholman lahti, kurā tas ietek, atrodas 
teritorijā vai pie teritorijas, kam saskaņā ar Natura 2000 ir noteikta īpaša aizsardzība, bet tas 
tā nav.

5. REV II Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksts pirmoreiz tika saņemts 2009. gada augustā, bet kopš tā laika tas vairākkārt
papildināts ar papildu sūdzībām. Jaunākās sūdzības attiecas uz lauksaimniecības tiesību aktu 
neievērošanu un to izpildi attiecībā uz lauku malām un aizsargjoslām pie upes krastā 
esošajiem zemes gabaliem. Upes pārrakšanas projekts netiek finansēts no ES līdzekļiem, bet 
lauksaimnieki, kuru zemes gabali atrodas upes krastā, saņem tiešo maksājumu un maksājumus 
Somijas lauksaimniecības un vides shēmas ietvaros.
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Komisija ir lūgusi atbildīgo iestādi (MAVI) sniegt informāciju par upes krastā esošo zemes 
gabalu pārbaudēm saistībā ar lauku malu un aizsargjoslu aizsardzību un šo pārbaužu 
rezultātiem.

Saskaņā ar atbildīgās iestādes sniegto informāciju lēmumā par pārrakšanas projekta 
finansēšanu ietverta prasība atjaunot visas izpostītās lauku malas un buferzonas līdz projekta 
īstenošanas laikposma beigām (30.09.2012.). Atbildīgā iestāde 2011. gada rudenī veica 
paveiktā darba revīziju. Revīzija liecināja, ka buferzonas un lauku malas ir atjaunotas visos 
zemes gabalos, izņemot vienu. Attiecībā uz šo konkrēto zemes gabalu tā īpašniekam ir atļauts 
atjaunot augu segu nākamajā pavasarī, bet viņam joprojām ir jāievēro prasība par 
atjaunošanas darbu pabeigšanu līdz 2012. gada septembrim

Jautājumā par lauksaimniecības atbalsta maksājumu kontroles jomas tiesību aktu vispārēju 
īstenošanu atbildīgā iestāde ir apliecinājusi, ka attiecībā uz lauksaimnieku saņemtajiem 
atbalsta maksājumiem ir veikta revīzija saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar 
ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005, un 
ka šajās revīzijās nav ziņots par prasības izpildes pārkāpumiem.

Secinājums

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija nav konstatējusi lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumu vai pārkāpumu saistībā ar šo tiesību aktu izpildi attiecībā uz lauku malām un 
aizsargjoslām pie upes krastā esošajiem zemes gabaliem.


