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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1088/2019, ko asociāciju „Verein Südleben“ un 
„Scheidgraben Neighbour Citizens“ vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
G. W. H., par iespējamu Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumu Hesenē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz situāciju ūdenstecēs „Hessian Ried“. Viņš 
apgalvo, ka applūšanas gadījumā attiecīgās ūdensteces vairs nevar notecēt, kā rezultātā šī 
teritorija kļūst purvaina. Viņš arī uzskata, ka problēmas cēlonis ir iestāžu bezdarbība. 
Viņaprāt, tās nav darījušas neko, lai nodrošinātu, ka ūdensteces var darboties kā noteces 
kanāli; tās ir pilnas ar dūņām un nav izveidotas nekādas „sānu kabatas“. Viņš apgalvo, ka 
kompetentās iestādes ir nepareizi informējušas viņu par to, ka nogāzes trūkuma dēļ šajā 
teritorijā nav iespējams veikt drenāžu. Tādēļ viņš apsūdz pašvaldības un valsts iestādes Ūdens 
pamatdirektīvas (2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, kas transponēta ar Hesenes 
Ūdens likumu), noteikumu pārkāpšanā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas (ŪPD)1 4. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka to 
teritorijā esošās ūdenstilpes atbilst vairākiem vides mērķiem, un jo īpaši visām virszemes 
ūdenstilpēm līdz 2015. gada 21. decembrim bija jāsasniedz labi ekoloģiskās un ķīmiskās 
kvalitātes rādītāji. Tomēr direktīva ļauj dalībvalstīm labi pamatotos gadījumos piemērot dažus 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000.
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izņēmumus, kas ļauj atlikt šāda mērķa sasniegšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gadam (ŪPD 4. 
panta 4. punkts) vai pat sasniegt zemākus vides mērķus, bet ievērojot stingrus kritērijus, kas 
noteikti ŪPD 4. panta 5. punktā.

Saskaņā ar ŪPD 5. pantu, ko lasa kopā ar tās II un III pielikumu, dalībvalstīm jāapzina katra 
upes baseina apgabala (UBA) īpatnības, t. i., katra konkrētajā UBA esošā ūdens objekta 
stāvoklis, kā arī radītais spiediens un no tā izrietošā ietekme. 

Atbilstīgi ŪPD 11. pantam dalībvalstīm jāpieņem un jāīsteno pasākumu programma katrā UBA, 
lai sasniegtu direktīvā noteiktos vidiskos mērķus. ŪPD 11. panta 3. punktā ir uzskaitīti obligātie 
“pamatpasākumi”, tostarp pasākumi efektīvas un ilgtspējīgas ūdens izmantošanas veicināšanai, 
lai atvieglotu 4. pantā noteikto mērķu sasniegšanu.

Dalībvalstis reizi sešos gados ziņo par vides jomā noteikto mērķu sasniegšanas gaitu, ziņojot 
par upju baseinu apsaimniekošanas plāniem (UBAP) saskaņā ar ŪPD 13. pantu. Dalībvalstis ir 
ziņojušas par saviem otrajiem UBAP, kas aptver pasākumus, kurus plānots īstenot 2016.–2021. 
gadā, un progresa novērtējumu salīdzinājumā ar pirmajiem UBAP (2009.–2015. gada periodā). 
Komisija 2019. gada 26. februārī pieņēma ziņojumu par otro UBAP novērtējumu2, ko 
papildināja konkrētām valstīm adresēti novērtējumi un ieteikumi, tostarp attiecībā uz Vāciju.

Saskaņā ar  UBAP sniegto informāciju par Hesenes upes baseinu3 gruntsūdens tilpnēm, uz 
kurām attiecas lūgumraksts, pašlaik ir labs kvantitatīvais stāvoklis, savukārt virszemes 
ūdenstilpju ekoloģiskais stāvoklis šajā teritorijā nav labs4. UBAP ir izklāstīti plānotie 
pasākumi, lai vēlākais līdz 2027. gadam pakāpeniski panāktu attiecīgo virszemes ūdens objektu 
labu stāvokli.

Dalībvalstu ziņā ir lemt par piemērotākajiem pasākumiem ŪPD mērķu sasniegšanai, tostarp 
pasākumiem ūdens un sauszemes ekosistēmu, kā arī no tām tieši atkarīgu mitrāju stāvokļa 
uzlabošanai, papildus pasākumiem, ar kuriem veicina ilgtspējīgu ūdens izmantošanu un kuru 
pamatā ir pieejamo ūdens resursu ilgtermiņa aizsardzība.

Atsaucoties uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par plūdu riska pārvaldību, jānorāda, 
ka ar Plūdu direktīvu5 ir izveidota ES mēroga sistēma, saskaņā ar kuru katrai dalībvalstij valsts 
līmenī un, pamatojoties uz vietējiem un reģionālajiem apstākļiem, ir jānosaka, kuri ir 
vispiemērotākie pasākumi plūdu riska mazināšanai. Dalībvalsts uzdevums ir arī nodrošināt, ka 
šādi pasākumi tiek pienācīgi prioritizēti. Minētajā ziņojumā, kas pieņemts 2019. gada 26. 
februārī, Komisija ir publicējusi savu novērtējumu arī par pirmajiem dalībvalstu plūdu riska 
pārvaldības plāniem6, ko papildina konkrētām valstīm adresēti novērtējumi un ieteikumi, 
tostarp attiecībā uz Vāciju.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šajā posmā nav pierādījumu, kas šajā konkrētajā 

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm 
3 http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021 
4 http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/wasser/grundwasser/karten/b_2_1_1.htm; Sk. jo īpaši 
ūdenstilpni DEHE_23986.1 – Landgraben/Griesheim.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu 
un pārvaldību, kā arī sausuma riska pārvaldību (Dokuments attiecas uz EEZ) OV L 288, 6.11.2007., 27.–34. lpp.
6 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021
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https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
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gadījumā liktu Komisijai secināt, ka pastāv strukturāla neatbilstība Ūdens pamatdirektīvai un 
Plūdu direktīvai. 

Komisija atgādina, ka galvenā atbildība par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu un atbilstības 
nodrošināšanu ir dalībvalstīm7. Tādēļ tā aicina lūgumraksta iesniedzēju apsvērt, vai nebūtu 
lietderīgi turpināt viņa prasību izskatīšanu attiecīgajās valsts iestādēs. 

No savas puses un saskaņā ar politikas pieeju, kas izklāstīta 2016. gada paziņojumā “ES tiesību 
akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”8, Komisija vajadzības gadījumā apsvērs 
turpmāku rīcību, ja savāktie pierādījumi liecinās par sistēmisku ES tiesību aktu pārkāpumu.

7 Attiecīgo šīs jomas kompetento iestāžu kontaktinformācija ir atrodama šeit: 
http://flussgebiete.hessen.de/service/kontakt 
8 OV C 18, 19.1.2017., 10.–20. lpp.
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