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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1069/2019, ko kustības “Mittetulundusühing Eesti Roheline 
Liikumine” vārdā iesniedza Igaunijas valstspiederīgā Eve Fink, par Ūdens 
direktīvas iespējamiem pārkāpumiem Ülemiste ezera (Igaunijā) 
apsaimniekošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Ülemiste ezers nodrošina dzeramo ūdeni Igaunijas 
galvaspilsētas Tallinas un tās apkaimes apdzīvoto vietu iedzīvotājiem. Saskaņā ar Ūdens 
direktīvu augšezers ir aizsargājama teritorija. Saskaņā ar Igaunijas Ūdens likuma 28. panta 
5. punktu ir atļauts samazināt Ülemiste ezera aizsargājamās teritorijas daļu, kurā tiek 
nodrošināta sanitārā aizsardzība, atļaujot būvniecību piekrastes vietā, ko izmanto dzeramā 
ūdens ņemšanai. Tādējādi tiks apdraudēta vienīgā ūdenskrātuve reģionā un, iespējams, arī 
dzeramā ūdens kvalitāte. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Igaunijas Ūdens likums ir 
pretrunā Ūdens direktīvai 2000/60/EK un Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, kā 
arī LESD 191.–193. pantam. Lūgumraksta iesniedzēja atgādina, ka dalībvalstis var pieņemt 
stingrākus ūdens resursu aizsargpasākumus. Taču šajā gadījumā Igaunija atviegloja dzeramā 
ūdens tiesību aktu salīdzinājumā ar ES standartiem, kuri reglamentē attiecīgo jomu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Komisija 2019. gada 3. septembrī saņēma sūdzību ar identisku pamatojumu (atsauce: 
CHAP(2019)2682). Pēc sūdzības izskatīšanas Komisija paziņoja, ka nav pamata secināt, ka 
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Igaunijas Ūdens likums šajā jautājumā neatbilst Ūdens pamatdirektīvai1 vai Dzeramā ūdens 
direktīvai2.

Turklāt Komisija secināja, ka atļauja samazināt sanitārās aizsardzības zonu ap Ülemiste ezeru 
Komisijas paziņojuma “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”3 izpratnē 
nav uzskatāma par vispārēju praksi sistemātiski pārkāpt ES tiesību aktus.

Secinājums

Ņemot vērā šo pamatinformāciju, Komisija izskaidroja savu argumentāciju 2019. gada 
16. decembra pirmsslēgšanas vēstulē un pēc 2020. gada 9. janvārī iesniegto papildu argumentu 
izvērtēšanas slēdza sūdzību 2020. gada 12. maijā, jo jaunā informācija nemainīja sākotnējo 
secinājumu.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
2 Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, OV L 330, 5.12.1998., 32.–
54. lpp.
3 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 18, 2017. gada 19. janvāris.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:018:FULL&from=LV.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:018:FULL&from=LV

