
CM\896405LV.doc PE485.962v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
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Manuel R. Silva, par iespējamu kaitējumu videi Carriço, kas atrodas Guia, 
Pombalas pašvaldībā (Portugāle)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Carriço, kas atrodas Guia, Pombalas pašvaldībā 
(Portugāle), vidi negatīvi ietekmē vairāki faktori: Soporcel un CELBI celulozes rūpnīcas, 
gāzes glabātava, smilšu un kaolīna ieguve un putnu mājas, kā arī gāzes glabātuvei un cilvēku 
uzturam paredzētā celulozes rūpnīcas veiktā gruntsūdeņu ieguve. Tas ietekmē reģiona upju, 
piemēram, Olhos de Água un Ribeira da Bajouca, kā arī Ervedeira ezera, ciema aku un mazo 
urbumu ūdeņus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis ūdens ieguves paņēmiens nodara 
neatgriezenisku kaitējumu videi, kamēr vieglāk un videi nekaitīgāk būtu iegūt ūdeni no 
ūdenskrātuvēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ūdens resursu jomā dalībvalstīm ir jāaizsargā gruntsūdeņi no 
ķīmiska piesārņojuma nolūkā saglabāt to kvantitatīvo stāvokli, aizsargājot tos pret nesaprātīgu 
izmantošanu, lai līdz 2015. gadam panāktu labu stāvokli un tajā pašā laikā nepieļautu 
situācijas pasliktināšanos.
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Attiecībā uz nesaprātīgu izmantošanu atbilstīgie noteikumi ir sniegti Ūdens pamatdirektīvas1

V pielikumā (2.12. punktā), kurā ir noteikts:

„Gruntsūdeņu līmenis gruntsūdeņu tilpnē ir tāds, ka ilgtermiņa gada vidējais ūdens 
izmantošanas līmenis nepārsniedz pieejamo gruntsūdeņu resursu līmeni. Attiecīgi 
gruntsūdeņu līmeni neietekmē cilvēka darbības radītas pārmaiņas, kas izraisītu: nespēju 
īstenot ar vidi saistītos mērķus, kas attiecībā uz saistītajiem virszemes ūdeņiem ir noteikti 
4. pantā, (vai) jebkādu ievērojamu šādu ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, (vai) jebkādu 
ievērojamu kaitējumu tām sauszemes ekosistēmām, kuras ir tieši atkarīgas no gruntsūdeņu 
objekta.”

Instrumenti minēto mērķu sasniegšanai ir upju baseinu pārvaldības plāni, kas bija jāpieņem 
līdz 2009. gada decembrim (Ūdens pamatdirektīvas 13. pants), savukārt pārraudzības 
programmām un pasākumu programmām attiecībā uz katras upes baseina rajonu jau būtu 
jābūt pieņemtām, un tās ietilpst attiecīgās dalībvalsts atbildības jomā. Jo īpaši pārraudzības 
programmām bija jāstājas spēkā līdz 2006. gada beigām, bet pasākumu programmām, kas bija 
jāsagatavo līdz 2009. gada decembrim, ir jāstājas spēkā līdz 2012. gada beigām.

Tajā pašā laikā dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt atbilstību ūdens objektu stāvokļa 
pasliktināšanās nepieļaušanas principam atbilstīgi Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 1. punktam.
Visi ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanās nepieļaušanas principa piemērošanas izņēmumi, 
ko pieļauj jaunu izmaiņu dēļ, ir jāpamato ar sevišķi svarīgām vispārējām interesēm, un tiem ir 
jāatbilst Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (turpmāk UBAP) pieņemšanas termiņš bija 2009. gada 
22. decembris. Ņemot vērā faktu, ka Portugāle līdz šim datumam nebija pieņēmusi UBAP, 
Komisija sāka pārkāpuma procedūru un 2011. gadā nolēma iesniegt šo lietu Eiropas 
Savienības Tiesā.

Saskaņā ar pieejamo informāciju beidzot ir sākta sabiedriskā apspriešanās (kā paredzēts 
Ūdens pamatdirektīvā) par UBAP projektu, un lūgumraksta iesniedzējs varēja izmantot šo 
iespēju paust savas bažas par lūgumrakstā minēto konkrēto ūdenstilpi. Plašāka informācija par 
pašlaik notiekošo sabiedrisko apspriešanu ir pieejama:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Secinājums

Kā minēts iepriekš, Komisija veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Portugāle pieņem un 
īsteno UBAP. Komisija pašlaik izvērtē dalībvalstu iesniegto informāciju par UBAP. Tā 
izvērtēs Portugāles plānus, tiklīdz tie būs pieņemti un Komisijā būs iesniegta attiecīgā 
informācija.
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