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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0210/2007, ko organizācijas Voice of Irish Concern for the 
Environment vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Robert Pocock, par 
bažām saistībā ar fluorsilīcijskābes pievienošanu dzeramajam ūdenim Īrijā

Lūgumraksts Nr. 0211/2007, ko Ziemeļīrijas Padomes pret ūdens 
fluorizēšanu vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Walter 
Graham, par bažām saistībā ar fluorsilīcijskābes pievienošanu dzeramajam 
ūdenim Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta Nr. 0210/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par rūpnieciskās ķīmiskās piesārņotājvielas 
fluorsilīcijskābes (H2SiF6), ko pievieno dzeramajam ūdenim Īrijā, iespējamo ietekmi uz 
sabiedrības veselību. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Īrijas valdības skaidrojumu, ka H2SiF6 
tiek pievienota ūdenim, lai cilvēkiem novērstu zobu kariesa veidošanos, un norāda, ka 
Direktīvā 2004/27/EK šīs ķīmiskās vielas lietošana nav atļauta. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs pierāda, ka H2SiF6 pievienošana nevārītam ūdenim ir ES Dzeramā ūdens 
direktīvas Nr. 98/83/EK pārkāpums un indivīda tiesību atteikties no medikamentiem 
aizskaršana. Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Eiropas Parlaments izmeklē šo situāciju.

Lūgumraksta Nr. 0211/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Apvienotajā Karalistē obligāto ūdens fluorizēšanu, 
pievienojot ūdenim fluorsilīcijskābi (H2SiF6), un uzskata, ka tā ir cilvēka pamattiesību 
pārkāpšana. Lūgumraksta iesniedzējs piemin ASV veiktu pētījumu, kas parāda vairākas 
cilvēka veselībai kaitīgas sekas, piemēram, vairogdziedzera traucējumus un artrītu, ko radījis 
fluors. Lūgumraksts iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un veikt šī ķīmiskā 
savienojuma radīto blakņu novērtējumu.
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2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūlijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju saskaņā ar  
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

Lūgumraksti

Lūgumrakstu iesniedzēji izsaka bažas par fluorsilīcijskābes un fluora pievienošanas 
dzeramajam ūdenim kaitīgajām sekām uz veselību. Viņi arī uzskata, ka dzeramā ūdens 
fluorizēšana ir cilvēktiesību pārkāpums.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Fluorsilīcijskābe (H2SiF6) ir visbiežāk izmantotā viela iedzīvotājiem piegādātā ūdens 
fluorizēšanai. Koncentrēta fluorsilīcijskābe ir bīstama viela. Tās iedarbība ir ļoti agresīva ne 
tikai tad, ja to norij, bet arī tad, ja ieelpo tās izgarojumus vai ja tā nonāk saskarē ar acīm un 
ādu.

Tomēr šīs īpašības ir būtiskas, rīkojoties ar šo vielu inter alia dzeramā ūdens attīrīšanas 
iekārtā, kur koncentrēta fluorsilīcijskābe tiek pievienota dzeramajam ūdenim. Tomēr 
pašvaldību ūdens fluorizēšanas projektos fluorsilīcijskābe tiek atšķaidīta vairāk nekā 110 000 
reižu. Kad fluorsilīcijskābe ir atšķaidīta, tā sadalās, veidojot fluorīda jonus. Šo jonu radītais 
apdraudējums ir līdzīgs tam, ko rada hlors, kad to pievieno dzeramajam ūdenim dezinfekcijas 
nolūkos. Arī koncentrēts hlors ir ļoti toksisks.

PVO „Dzeramā ūdens kvalitātes nostādnēs”1 nav uzsvērta nekāda toksikoloģiska bīstamība 
attiecībā uz fluorsilīcijskābes lietošanu dzeramā ūdens sagatavošanā, kā arī nav norādīti 
nekādi drošības apsvērumi lietotājam. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šķiet, ka 
fluorsilīcijskābes lietošana nerada toksiskuma draudus un nepārkāpj Dzeramā ūdens 
direktīvas2 noteikumus. Tādēļ Komisija neplāno veikt ne papildu toksikoloģiskās pārbaudes, 
ne arī fluorsilīcijskābes kā dzeramā ūdens fluorizētāja lietošanas ietekmes novērtējumu.

Attiecībā uz fluorīda jonu (F-) dzeramajā ūdenī (kas veidojas, fluorsilīcijskābei sadaloties) 
Komisija apzinās, ka fluorīds nodrošina zobu aizsardzību3 pret kariesu, kad tas ir dzeramajā 
ūdenī zemā koncentrācijā. Tas īpaši nepieciešams bērniem. Fluorsilīcijskābes koncentrācija, 
kura sasniedz 0,5 mg līdz 2 mg F/l, palīdz attīstīties zobiem, kam ir mazāka nosliece uz 
bojāšanos4.

Kā jau lūgumraksta iesniedzējs minēja, augstākas koncentrācijas fluorīds vai fluorīds lielākās 
devās var izraisīt zobu fluorozi, kā arī zobu vai kaulu saslimšanas. PVO „Dzeramā ūdens 
kvalitātes nostādnēs” ir noteikts fluora daudzums — 1,5 mg F/l. Dzeramā ūdens direktīvā ir 

                                               
1 Dzeramā ūdens kvalitātes nostādnes, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Padomes Direktīva 98/83/EK OV 33032, 5.12.98.
3 Galvenokārt tāpēc, ka hidroksiapatīts (emaljā) pārvēršas par fluorapatītu.
4 PVO Dzeramā ūdens kvalitātes nostādnes, Ženēva, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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noteikts skaidrs un juridiski saistošs standarts (1,5 mg F/l) saskaņā ar PVO nostādnēs noteikto 
fluora daudzumu. Komisija uzskata, ka dzeramais ūdens atbilst direktīvas prasībām, ja tā 
fluorīda saturs ir saglabāts zem direktīvā noteiktajai maksimālajai koncentrācijai pēc ūdens 
fluorizēšanas.

Ir jāatzīmē, ka fluorīda pievienošana dzeramajam ūdenim ir attiecīgās valsts lēmums, kas 
neizriet no Kopienas tiesību aktos noteiktām saistībām.

Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu, kurā galvenā uzmanība vērsta uz 
cilvēktiesībām un uz medikamentu nebrīvprātīgu piemērošanu, 1997. gadā Ovjedo tika atvērta 
Eiropas Padomei parakstīšanai. Tomēr Eiropas Kopiena to neratificēja un šobrīd tā nerada 
tiesiskas sekas. Turklāt ir atzīmēts, ka saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju neviena no 
ES dalībvalstīm, kas pievieno fluorīdu dzeramajam ūdenim1, nav iepriekš minētās 
konvencijas parakstītāja.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka šajā lietā nav pierādījuma par ES tiesību aktu pārkāpumu, Komisija nevar 
vērsties tiesā.

Turklāt Komisija neplāno veikt ne papildu toksikoloģiskās pārbaudes, ne arī fluorsilīcijskābes 
kā dzeramā ūdens fluorizētāja lietošanas ietekmes novērtējumu, jo fluorīda avots dzeramajā 
ūdenī, kā to parāda pieejamie zinātniskie pierādījumi, nav apdraudējums dzeramā ūdens 
apstrādes rūpnīcā, kur fluorsilīcijskābe tiek izmantota.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. oktobrī.

Lūgumrakstu iesniedzēji izsaka bažas par dzeramā ūdens fluorizēšanu, tam pievienojot 
fluorsilīcijskābi (H2SiF6). Galvenās izteiktās bažas ir saistītas ar šai vielai raksturīgajām 
īpašībām un īpaši ar Dzeramā ūdens direktīvas, Zāļu direktīvas un Eiropas Konvencijas par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu pārkāpumu. Lūgumraksta iesniedzējs Lūgumrakstu komitejas 
2008. gada 26. maija sanāksmē iesniedza papildus dokumentu, lai atkārtotu jau iepriekš 
izteiktās bažas un uzsvērtu Dzeramā ūdens direktīvas2, Bīstamo atkritumu direktīvas3 un Zāļu 
direktīvas4 iespējamos pārkāpumus.

Komisijas komentāri par papildus dokumentu un iejaukšanos Lūgumrakstu komitejas 2008.
gada 26. maija sanāksmē.

Dzeramā ūdens direktīva 98/83/EK

Ar zinātnisko ieteikumu Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pamatnostādnēs attiecībā uz 
Dzeramā ūdens direktīvu tika noteikts vēlamais fluorīda daudzums uz litru ūdens – 1,5 mg 
fluorīda uz litru. Dzeramā ūdens direktīva ieviesa juridiski saistošu maksimālo fluorīda 

                                               
1 Īrija un Apvienotā Karaliste
2 Direktīva 98/83/EC, OV *** ar grozījumiem, 5.12.1998
3 Direktīva 91/689/EEK, OV L377 OF ar grozījumiem, 31.12.1991
4 Directive 2001/83/EK, OV L311 ar grozījumiem, 28.11.2001
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koncentrāciju dzeramajā ūdenī – 1,5 mg fluorīda uz litru. Gan PVO vadlīnijas (1.1. nodaļa), 
gan direktīva (13. apsvērums) ietver patēriņa robežvērtības visas dzīves laikā. Ņemot to vērā, 
heksafluorsilīcijskābes (fluorsilīcijskābes) pievienošanu nevar uzskatīt par direktīvas 
pārkāpumu, ja direktīvā noteiktā maksimālās koncentrācijas vērtība 1,5 mg fluorīda uz litru 
nav pārsniegta.

Bīstamo atkritumu direktīva 91/689/EEK un citi ar atkritumiem saistītie jautājumi

Saistībā ar tiesību aktiem atkritumu jomā lūgumrakstā ir uzdoti šādi jautājumi:

a) Vai attiecīgais materiāls ir bīstami atkritumi saskaņā ar definīciju Direktīvā 91/689/EEK 
(Bīstamo atkritumu direktīva).

b) Ja tā ir, kāpēc būtu iespējams to lietot dzeramā ūdens sagatavošanai?

Pielikums a) Saskaņā ar ES tiesību aktiem atkritumu jomā materiālu definē kā jebkuru vielu 
vai priekšmetu, no kā īpašnieks atbrīvojas, ir nodomājis atbrīvoties vai ir spiests atbrīvoties un 
kas atbilst Direktīvas 2006/12/EK1 (Atkritumu ietvara direktīvas) I pielikumā un Lēmumā 
2000/532/EK2 (Eiropas atkritumu katalogā) noteiktajiem kritērijiem. Turklāt abi šie avoti ir 
indikatīvi, atkritumu definīcijā uzsvars ir uz jēdzienu „atbrīvoties”, un tādēļ kompetentajām 
iestādēm par katru gadījumu ir jālemj atsevišķi. Eiropas Kopienu Tiesa to ir uzvērusi vairākos 
gadījumos: Tiesa vairākos gadījumos ir uzsvērusi, ka tas, vai materiāls ir uzskatāms par 
atkritumiem, vai ne, nav atkarīgs no faktiskajiem apstākļiem, un tāpēc šāds lēmums ir 
jāpieņem kompetentajai iestādei katrā gadījumā atsevišķi. Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam par skaidrojošā paziņojuma par atkritumiem un blakusproduktiem 
COM(2007)59 galīgo redakciju ietver noderīgas pamatnostādnes, kas pamatojas uz Eiropas 
Kopienu Tiesas nolēmumiem un aplūko ar attiecīgu nozaru blakusproduktiem saistītus 
jautājumus par to, kad blakusprodukti ir un kad nav uzskatāmi par atkritumiem, lai skaidrotu 
tiesisko situāciju uzņēmumiem un kompetentām iestādēm.

Kā galvenais kritērijs, lai izvērtētu to, vai materiāls ir „atkritumi”, ir tā apzinātā izgatavošana, 
tas ir, vai izvēlētajā ražošanas procesā tiek apzināti radīts noteikts galvenā produkta (šajā 
gadījumā mēslojuma) blakusprodukts. Nākamais pamatnostādnēs ietvertais izvērtēšanas 
elements attiecas uz materiāla tirgu, tas ir, tā ekonomisko vērtību un to, vai attiecīgais 
materiāls būs pakļauts standarta atkritumu pārstrādes darbībām.

Pielikums b) ES tiesību akti atkritumu jomā paši par sevi neliedz izmantot vielas, kas atbilst 
atkritumu kritērijiem (tai skaitā bīstamo atkritumu), mērķiem, kas tiek uzskatīti par 
noderīgiem apstākļos, kuros to lietošana neapdraudēs cilvēku veselību vai nenodarīs 
kaitējumu videi. Tātad, pat ja attiecīgais materiāls būtu jāuzskata par bīstamiem atkritumiem, 
tā izmantošana ūdens apstrādē ir iespējama ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi nepieciešamie 
noteikumi attiecībā uz procesa derīgumu, drošību utt. un neatkāpjoties no prasībām par drošu 
apiešanos, atļaušanu, marķēšanu utt.
Zāļu direktīva 2001/83/EK

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9.-21. lpp.
2 Pēdējo reizi grozīta ar Padomes lēmumu 2001/573/EK, OV L 203 28.7.2001 lpp.18.
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Saskaņā ar Zāļu direktīvu produktu uzskata par zālēm, ja tas ir:
a) jebkura viela vai vielu salikums, kas, ņemot vērā tā īpašības, paredzēts cilvēku slimību 
ārstēšanai vai novēršanai, vai
b) visas vielas vai vielu salikumi, ko var izmantot cilvēkiem vai nu ar mērķi atjaunot, izlabot 
vai mainīt fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku 
iedarbību, vai lai noteiktu medicīnisko diagnozi.

Produktu uzskata par paredzētu ārstēšanai vai slimību profilaksei Direktīvas 2001/83/EK 
izpratnē ne tikai tad, ja tas ir tieši norādīts vai ieteikts kā tāds. Jāņem vērā arī vidēji labi 
informēta patērētāja attieksme, kad viņš/ viņa gūst iespaidu par to, ka attiecīgajam produktam 
būtu jārada tāds efekts. Jāpievērš uzmanība arī produkta veidam un iepakojumam, un 
patērētājam sniegtajai informācijai. Šie kritēriji parāda, ka dzeramo ūdeni no krāna nevar 
uzskatīt par zālēm tā veida dēļ.  Turklāt dzeramo ūdeni, par ko ir runa lūgumrakstā, nevar 
uzskatīt par zālēm tā funkcijas dēļ. Ja dzeramajam ūdenim pievieno fluorsilikātus zemā 
koncentrācijā, kas ir līdzīga dabīgajai koncentrācijai, ūdens nezaudē savu galveno uzdevumu, 
tas ir, būt izmantojamam uzturā. Veids, kādā šādu dzeramo ūdeni izmanto, un zemais risks, 
kas raksturīgs šādam ūdenim, apstiprina šo klasifikāciju. Tādējādi dzeramo ūdeni, kam ir 
pievienoti fluorsilikāti tādā koncentrācijā, kas ir tuva dabīgajai koncentrācijai, nevar uzskatīt 
par zālēm Zāļu direktīvas izpratnē ne tā veida, ne arī funkcijas dēļ.

Dažādu avotu vispārējā iedarbība uz fluorīdu

PVO tās Ūdens direktīvas pamatnostādnēs norāda, ka iedarbība uz fluorīdu ir atkarīga no 
dažādiem faktoriem: „Vairumā gadījumu pārtika, šķiet, ir galvenais fluorīda uzņemšanas 
avots un tas tiek mazāk uzņemts ar dzeramo ūdeni un zobu pastu. Reģionos, kuros ir relatīvi 
augsta koncentrācija, īpaši gruntsūdenī, dzeramais ūdens kā fluorīda avots kļūst arvien 
nozīmīgāks. Tas var būt nozīmīgs avots arī reģionos, kuros iekštelpās tiek izmantots 
kurināmais ar augstu fluorīda saturu.“

Lai atjauninātu to potenciālo risku novērtējumu, kuri saistīti ar fluorīda iedarbību uz 
sabiedrību, Komisija lūgs Vides un veselības zinātniskajai komitejai sniegt viedokli par to 
potenciālo risku jaunu novērtējumu, kuri saistīti ar fluorīda iedarbību uz sabiedrību.

Secinājumi

1. Komisija ir pārbaudījusi heksafluorsilīcijskābes pievienošanas praksi dzeramajam ūdenim, 
tai pat laikā ievērojot maksimālās pieļaujamās fluorīda koncentrācijas robežvērtības 
saskaņā ar Dzeramā ūdens direktīvu. Tas apstiprina to, ka nevar pierādīt Dzeramā ūdens 
direktīvas, Bīstamo atkritumu direktīvas un Zāļu direktīvas pārkāpumus.

2. Lai atjauninātu zinātniskos uzskatus politikas pārvērtēšanas vajadzībām, Komisija lūgs 
Vides un veselības zinātniskajai komitejai sniegt viedokli par to potenciālo risku 
atjauninātu novērtējumu, kas saistīti ar fluorīda uzņemšanas iedarbību uz sabiedrību.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī
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Lūgumraksti Nr. 210/2007 līdz 211/2007

Kā norādīts iepriekš, Komisija nolēma pieprasīt Veselības un vides apdraudējuma 
zinātniskajai komitejai (SCHER) sniegt atzinumu par iespējamā riska, kas saistīts ar fluorīda 
uzņemšanas ietekmi uz sabiedrību, atjauninātu novērtējumu.

Pēc šā pieprasījuma Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) ir 
pieņēmusi sākotnējo atzinumu. Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2008/721/EK1 šis sākotnējais 
atzinums ir publiski jāapspriež.   

Sākotnējais atzinums ir publiski pieejams Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Ir gaidāms, ka Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) galīgo 
atzinumu sniegs līdz 2010. gada beigām.

6. (REV III) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Lūgumraksti Nr. 210/2007 līdz 211/2007

Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER)  
– 2010. gada 18. maijā pieņēma sākotnējo atzinumu:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- iesniedza sākotnējo atzinumu publiskai apspriešanai2, par termiņu nosakot 2010. gada 
22. septembri;

- vēl nav pieņēmusi galīgo atzinumu komitejas plenārsēdē.

7. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā.

Lūgumraksti Nr. 210/2007 un 211/2007

Kā atbildes pasākums saistībā ar iepriekšējo saraksti par šo lūgumrakstu pēc sākotnējā 
atzinuma un publiskās apspriešanās pašlaik ir pieejams pēdējā sanāksmē 2011. gada 11. maijā 
pieņemtais Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCHER) galīgais 

                                               
1 Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmums 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju 
un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā 
un atceļ Lēmumu 2004/210/EK, OV L241, 10.9.2008.
2 Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmums 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju 
un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā 
un atceļ Lēmumu 2004/210/EK, OV L241, 10.9.2008.
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atzinums. Atzinuma dokuments un tam pievienotie dokumenti ir pieejami šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3(sadaļā „Risk Assessment”).

8. Komisijas papildu atbilde (REV V), kas saņemta 2012. gada 30. augustā.

Ņemot vērā:

 līgumraksta (210/2007) iesniedzēja 2012.gada 2. marta e-pastu, tostarp saraksti ar 
Īrijas veselības ministru, par ūdens fluorizēšanu;

 National Pure Water Association Ltd (Valsts Tīra ūdens asociācija) 2012. gada 
26. marta vēstuli, kurā ir pausts atbalsts Lūgumrakstam Nr. 210/2007 un ietverts 
paziņojums attiecībā uz dzeramā ūdens fluorizēšanas praksi;

 Pētījums "Ūdens fluorizēšanas toksiskums attiecībā uz cilvēkiem, ietekme uz vidi un 
tiesiskās sekas. Sabiedrības veselības apdraudējums, ko rada fluora savienojumu 
pārmērīga diētiska ietekme". 

Komisija vēlētos pievienot šādu informāciju:

atgādināt, ka ES nav īpaši regulējusi dzeramā ūdens fluorizēšanu veselības nolūkā. Tādēļ 
dalībvalstu kompetencē ir veikt nepieciešamos pasākumus šīs prakses riska pārvaldībai. Tā kā 
tikai trīs dalībvalstis (tostarp Īrija) vai to daļas turpina šo praksi, tā arī nav joma, kurā 
Komisija paredzētu saskaņotu ES rīcību nākotnē, jo tā nebūtu pamatota, balstoties uz 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Citiem vārdiem sakot, dalībvalstis daudzās 
jomās darbojas efektīvāk, ar noteikumu, ka tās ievēro ES tiesību aktus.   

Komisija uzskata, ka ar pašreizējo dzeramā ūdens fluorizēšanas praksi Īrijā netiek pārkāpti 
Dzeramā ūdens direktīvā (98/83/EK) paredzētie noteikumi, jo fluora koncentrācija ir zemāka 
par tā robežvērtību pat pēc fluora pievienošanas zobu veselības nolūkā. 

Tomēr, neskatoties uz daudzajiem zinātniskajiem jautājumiem, kas ir radušies, Komisija lūdza 
Veselības un vides apdraudējuma zinātniskajai komitejai (SCHER) izvērtēt dažus no šīs jomas 
īpašajiem aspektiem, jo īpaši atsaucoties uz fluora un fluora aģentu dzeramajā ūdenī  
bīstamības profilu, ietekmi uz veselību un ietekmi uz cilvēkiem. SCHER publicēja atzinumu 
2011. gada 16. maijā.

 (Skatīt: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Aptuveni tajā pašā laikā Pasaules Veselības organizācija (PVO) atjaunināja pamatnostādnes 
dzeramā ūdens jomā. Papildus jaunāko zinātnisko pierādījumu pārskatīšanai PVO saglabāja 
ieteicamo daudzumu 1.5 mg/l fluora dzeramajā ūdenī. 

Kopumā ne PVO, ne SCHER nav secinājušas, ka jauni zinātniski pierādījumi liktu ievest 
fluora robežvērtības izmaiņas Dzeramā ūdens direktīvā. Tomēr abas atzīst, ka pastāv īpaši 
aspekti, piemēram, neaizsargātu grupu, tostarp bērnu, aizsardzība, kuras var saskarties ar 
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augstāku fluora līmeni, ja nav ieviesta atbilstīga riska pārvaldība. Kā norādīts iepriekš, valsts 
iestādes lemj par vajadzīgo pasākumu veikšanu riska pārvaldības īstenošanai. 

Tādēļ Komisija regulatīvās komitejas Dzeramā ūdens direktīvas īstenošanas jautājumos 
pēdējā sanāksmē 2012. gada 30. aprīlī informēja dalībvalstu kompetentās iestādes par SCHER 
atzinumu un PVO pamatnostādnēm un prasīja tām izskatīt iespēju īstenot direktīvu valsts 
līmenī. 

Komisija arī ir provizoriski pārskatījusi ziņojumu "Ūdens fluorizēšanas toksiskums attiecībā 
uz cilvēkiem, ietekme uz vidi un tiesiskās sekas. Sabiedrības veselības apdraudējums, ko rada 
fluora savienojumu pārmērīga diētiska ietekme". Ziņojumā tika skatīti daudzi jautājumi un 
pievērsta uzmanība daudzām tiesību aktu jomām, kas ir dažādu Komisijas dienestu 
kompetencē. Tomēr Komisija uzskata, ka ziņojums nemaina iepriekš izklāstītos secinājumus 
tiktāl, cik tie attiecas uz Dzeramā ūdens direktīvu. Tomēr mēs atzīstam, ka zinātniskās 
diskusijas šajā jomā tāpat kā citās jomās ir pastāvīgas un rada jaunus, atbilstīgus pierādījumus, 
kas ir rūpīgi jāpārbauda. Komisija aicinās PVO pievērst īpašu uzmanību jaunākajiem 
zinātniskajiem pierādījumiem, atkal pārskatot tās pamatnostādnes attiecībā uz dzeramo ūdeni, 
tostarp iepriekš minētajā pārskatā ietvertās pamatnostādnes un jautājumus, kas ir skatīti 
National Pure Water Association Ltd. paziņojumā.   

Attiecībā uz citām iespējami skartajām tiesību aktu jomām Komisija ir secinājusi, ka 
ziņojumā nav būtiskas jaunas informācijas un ka, balstoties uz ziņojumu, šajā posmā nav 
iespējams atklāt nekādus būtiskus citu ES tiesību aktu pārkāpumus. 

Jo īpaši Komisija uzsver, ka dzeramā ūdens fluorizēšana nevar būt Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 (ES Vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulas) pārkāpums. Tā kā tā atbilst 
Dzeramā ūdens direktīvai, tā būtu jāuzskata par drošu tiktāl, cik tiek skarti aspekti, uz kuriem 
attiecas šie īpašie ES noteikumi, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 178/2002 14.panta 7.punktā. 

Tāpat tā nevar pārkāpt ES tiesību aktus attiecībā uz zālēm un kosmētiku, jo šo produktu 
definīcijas (attiecīgi ietvertas Direktīvas 2001/83/EK 1. pantā un Direktīvas 76/768/EEK 
1. pantā) neattiecas uz dzeramo ūdeni.

Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem 
paredz noteikumus par brīvprātīgiem paziņojumiem komercziņojumos vai pārtikas 
marķējumā, noformēšanā vai reklamēšanā. Tādēļ tas neattiecas uz dzeramā ūdens obligātu 
fluorizēšanu.

Attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas iespējamo pārkāpšanu būtu jāatgādina, ka 
saskaņā ar līgumiem, kas ir Eiropas Savienības pamatā1, Eiropas Komisijai nav vispārēju 
pilnvaru iejaukties dalībvalstu kompetencē pamattiesību jomā. Eiropas Savienības 
pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām pamattiesību pārkāpumu situācijām. 
Saskaņā ar 51. panta 1. punktu Harta tiek piemērota dalībvalstīm tikai, kad tās īsteno Eiropas 
Savienības tiesību aktus. Dzeramā ūdens fluorizēšana neizriet no Dzeramā ūdens direktīvas 
īstenošanas vai citiem ES tiesību aktiem. Tādēļ šķiet, ka Harta uz šo gadījumu neattiecas. 

Attiecībā uz Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu Komisijai nav 
                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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pilnvaru kontrolēt, vai dalībvalstis ievēro šo konvenciju.


