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Lūgumrakstu komiteja

24.10.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1276/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Wolf Zubrytzki, par aizsargājamas dzeramā ūdens zonas izveidi Zaidenbergā 
(Vācija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par dzeramā ūdens piesārņojumu, ko radījušas 
lauksaimnieciskas darbības blakus avotam, no kura apmēram 400 cilvēkiem piegādā dzeramo 
ūdeni. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kompetentās iestādes pietiekami aktīvi neaizsargā 
šo dzeramā ūdens ieguves zonu

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 8. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ūdens resursu piesārņojumu zonā, kas nav aizsargājama 
dzeramā ūdens zona, bet Zaidenbahas dzeramā ūdens rezervuāra paraugu ievākšanas 
teritorija. Netālu no avota, no kura apmēram 400 cilvēkiem piegādā dzeramo ūdeni, notiek 
lauksaimnieciskā darbība, izmantojot pesticīdus un citas piesārņotājvielas. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka atbildīgās iestādes neveic nekādus pasākumus, lai aizsargātu dzeramo 
ūdeni. 

Direktīvas 2000/60/EK (Ūdens pamatdirektīvas)1 7. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir 
jāidentificē visas ūdenstilpes, kuras izmanto tāda ūdens ieguvei, kas paredzēts patēriņam 
                                               
1 OV L 327, 22.12.2000.
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cilvēku uzturā, un kuras nodrošina vidēji vairāk nekā 10 m3 ūdens dienā vai apgādā vairāk 
nekā 50 personas. 
Visām šīm ūdenstilpēm ir jāatbilst Ūdens pamatdirektīvas mērķiem (4. pantam). Ir paredzēta 
arī prasība, ka dalībvalstīm līdz 2015. gadam ir jānodrošina labs gruntsūdeņu stāvoklis un tās 
nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanos. Direktīvā 2006/118/EK (Gruntsūdeņu 
direktīvā)1 ir noteikti visā Eiropā piemērojami vides kvalitātes standarti attiecībā uz nitrātiem 
un pesticīdiem, taču kvalitātes standarti attiecībā uz citām piesārņotājvielām ir jānosaka 
dalībvalstīm, pamatojoties uz piesārņojuma risku. 

Dalībvalstīm arī jānodrošina, lai dzeramais ūdens atbilstu prasībām, kas noteiktas Direktīvā 
80/778/EEK, kura grozīta ar Direktīvu 98/83/EK (Dzeramā ūdens direktīvu)2. Saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvu dalībvalstis var izveidot aizsardzības joslas ap tām ūdenstilpēm, kuras 
izmanto tāda ūdens ieguvei, kas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, taču šī prasība nav 
obligāta.

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz nekādus pierādījumus par to, ka iepriekš minētās saistības 
ir tikušas pārkāptas. Nav pierādījumu, ka norādītajā zonā veiktā lauksaimnieciskā darbība 
izraisa gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanos vai apdraud gruntsūdeņu vai dzeramā ūdens 
kvalitātes standartu. 

Secinājums

Komisija nevar konstatēt nekādu ES tiesību aktu pārkāpumu.
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