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Temats: Lūgumraksts Nr. 0971/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Carlos 
Alonso Cidad, par dzeramā ūdens kvalitāti Ojolas ūdenskrātuvē, Basku zemē

Lūgumraksts Nr. 2184/2014, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Adolfo 
Barrena Salces, par vajadzību pēc ES iejaukšanās attiecībā uz nopietno 
Galjego upes piesārņojumu ar lindānu Aragonā (Spānijā)

Lūgumraksts Nr. 0694/2017, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Samuel 
Martin Sosa, par lindānu

Lūgumraksts Nr. 0222/2018, ko “Esquerda Unida de O Porriño” (EU-SON) 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Alfonso Ocampo Cardala, par 
lindāna piesārņojumu Oporiņo (O Porriño), Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0582/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais P. O. S., 
par plānu likvidēt lindāna piesārņojumu Spānijā un visā ES

1. Lūgumraksta Nr. 0971/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Basku zemes valsts iestādes neievēro ES vides tiesību 
aktus attiecībā uz Ojolas ūdenskrātuvi Barakaldo (Basku zemē). Kopš 1967. gada minētā 
ūdenskrātuve tiek izmantota dzeramā ūdens ieguvei, kas vispirms tiek attīrīts ūdens attīrīšanas 
stacijā. Pašlaik attīrītais ūdens tiek novadīts tīklā, kas apgādā ar ūdeni vairāk nekā 100 000 
cilvēku Barakaldo, Sestao un Alonsotegi apdzīvotajās vietās. Veicot regulāro pārbaudi, 
2008. gada jūlijā Basku zemes Veselības ministrija ūdenī, kas bija attīrīts ūdens attīrīšanas 
stacijā, konstatēja augstu heksahlorcikloheksāna (HCH), tostarp lindāna, izomēru saturu. Tā 
rezultātā tika noteikti ierobežojumi attiecībā uz ūdeņu iepludināšanu ūdenstecē un uz HCH 
saturu. Kopš 2011. gada jūlija ūdenskrātuvi atkal ir atļauts izmantot. Taču lūgumraksta 
iesniedzējam nešķiet, ka tas atbilst vides tiesību aktiem, proti, Dzeramā ūdens direktīvai, 
grozītajai Ūdens pamatdirektīvai un Direktīvai 2009/90/EK, ar ko nosaka tehniskās 
specifikācijas ūdens stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam.
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Lūgumraksta Nr. 2184/2014 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka Galjego upi pirms 35 gadiem piesārņoja uzņēmums 
“Inquinosa”, kas slēgšanas laikā, 1994. gadā, upē ielaida tūkstošiem tonnu lindāna. Lindāns ir 
noturīga, organiska, kaitīga viela, kas ir aizliegta ar Stokholmas konvenciju un Regulu 
Nr. 850/2004. Tomēr šī viela uzkrājas un saglabājas vidē, un zinātniskajos pētījumos ir 
konstatēts, ka pat mazos apjomos tā ir bīstama. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai ES 
iejauktos un darītu to, līdzfinansējot Galjego upes attīrīšanas plānu un Spānijai nosakot 
sankcijas par tādu ES tiesību aktu pārkāpšanu, kuros ir reglamentēts ūdens, veselība un vide.

Lūgumraksta 0694/2017 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Spānija tiktu mudināta izstrādāt rīcības plānus, kas ir obligāti 
saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu, lai atbrīvotos no bīstamām vielām — HCH vai lindāna (šajā 
gadījumā) — teritorijās, kurās tās ir konstatētas, un, ja direktīva joprojām netiek ievērota, būtu 
jāapsver iespēja uzsākt disciplinārlietu. Viņš pieprasa, lai tiktu noteikti konkrēti ierobežojumi 
HCH klātbūtnei ūdenī, kas ir paredzēts lietošanai pārtikā, un šiem ierobežojumiem jāatbilst 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem pētījumiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī pieprasa, lai 
upes un teritorijas, kuras skar pastāvīgs piesārņojums, tiktu atzītas par nepiemērotām tāda ūdens 
ieguvei, kas paredzēts lietošanai pārtikā, saskaņā ar piesardzības principu. Viņš pieprasa, lai 
Kopienas iestādes īstenotu koordinētu rīcību ar mērķi novērst lindāna piesārņojumu, ņemot vērā 
to, ka tas skar daudzas citas teritorijas ES.

Lūgumraksta Nr. 0222/2018 kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz lindāna — kancerogēnas ķīmiskas vielas, kas agrāk bieži tika 
izmantota insekticīdu ražošanā — klātbūtni Oporiņo pašvaldībā, Spānijā. Aptuveni pirms 
60 gadiem privāts uzņēmums ražoja lindānu netālu no šī rajona, uzkrāja vairāk nekā 1000 tonnu 
šīs vielas un tās nelikvidēja pienācīgā veidā. Tagad tas ir dzīvojamais rajons, un lūgumraksta 
iesniedzējs izsaka bažas par šā rajona iedzīvotāju veselības apdraudējumu, jo lielākajā daļā ES 
valstu lindāns ir aizliegts. Viņš apgalvo — neraugoties uz šo aizliegumu, varas iestādes nav 
veikušas nekādu darbību. Lūgumraksta iesniedzējs arī izsaka bažas par piesārņojumu Louro 
upē, kas tek cauri Oporiņo. Viņš aicina Eiropas iestādes aizsargāt šo reģionu, nodrošinot, ka 
Spānijas iestādes izmeklē lindāna klātbūtni šajā apvidū un izstrādā Ūdens pamatdirektīvā 
noteiktos rīcības plānus, lai likvidētu bīstamas vielas. Lūgumraksta iesniedzējs arī pieprasa, lai 
tiktu noteiktas pieļaujamās heksahlorcikloheksāna (HCH) robežvērtības ūdenī, kas ir paredzēts 
cilvēku patēriņam, un lai Eiropas Komisija ierosinātu tiesību aktu par augsnes aizsardzību.

Lūgumraksta Nr. 582/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lindāns ir bīstams un noturīgs pesticīds, ko ražoja dažādās 
vietās Spānijā 70. un 80. gados, jo īpaši Barakaldo (Bizkaja) un Savinjanigo (Veska). 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šo atkritumu apsaimniekošana bija nolaidīga, izkaisot tos 
dažādās vietās Spānijā un nenodrošinot pietiekamu kontroli, jo īpaši teritorijās ap pašvaldībām, 
kur tie tika ražoti. Neraugoties uz to, ka kopš ražošanas un izmantošanas pārtraukšanas ir 
pagājušas vairākas desmitgades, šīs vielas augstā noturība nodrošina tās pastāvīgu klātbūtni 
augsnē un ūdenī. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šis piesārņojums īpaši skāra Galjego upi 
Aragonas autonomajā apgabalā. Lindāns ir noturīga, organiska, kaitīga viela, kas ir aizliegta ar 
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Stokholmas konvenciju un Regulu Nr. 850/2004. Tomēr šī viela turpina uzkrāties un saglabājas 
vidē, kamēr vairākos zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka pat nelieli daudzumi apdraud cilvēku 
veselību, dzīvniekus un ekosistēmas. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par augstu lindāna 
piesārņojuma līmeni dažās vietās Spānijā, ne tikai Basku zemē un Aragonā, bet arī Kastīlijā un 
Leonā, Kastīlijā-Lamančā, Madrides autonomajā apgabalā, Galisijā, Katalonijā un Andalūzijā. 
Šā pesticīda atliekas ir konstatētas visos šajos reģionos. Neraugoties uz to, Spānijas valdība līdz 
šim nav neko darījusi, lai labotu šo situāciju. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu pieprasīt rūpīgu izmeklēšanu par šo jautājumu un mudināt citas Eiropas iestādes 
aktīvi piedalīties šīs situācijas risināšanā, kas joprojām ir bīstama cilvēkiem un videi. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievēroti Eiropas vides aizsardzības 
tiesību akti un Eiropas Ūdens direktīva un lai tiktu izstrādāts īpašs plāns to lindāna atkritumu 
pilnīgai likvidēšanai, kas joprojām ir daudzviet Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs arī aicina 
veicināt saskaņotu rīcību Kopienas iestādēs, izstrādājot visaptverošu plānu attīrīšanai no 
lindāna, ņemot vērā piesārņotās vietas citās Eiropas Savienības valstīs.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0971/2013 atzīts par pieņemamu 2014. gada 11. februārī.
Lūgumraksts Nr. 2184/2014 atzīts par pieņemamu 2015. gada 7. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0694/2017 atzīts par pieņemamu 2017. gada 17. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0222/2018 atzīts par pieņemamu 2018. gada 2. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0582/2020 atzīts par pieņemamu 2020. gada 10. augustā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbildes uz lūgumrakstu Nr. 0971/2013 

3.1.  Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr.0971/2013, kas saņemta 2014. gada 27. maijā

Komisija 2013. gada 4. jūlijā reģistrēja sūdzību par lindāna radītu piesārņojumu, kas konstatēts 
Ojolas ūdenskrātuvē (Spānijā), un par piesārņojuma ietekmi uz dzeramo ūdeni, kurš tiek iegūts 
no minētās ūdenskrātuves.  Dzeramais ūdens no šīs ūdenskrātuves tiek piegādāts Barakaldo 
apdzīvotajai vietai (Spānijā).  Komisijai ir iesniegti vairāki jautājumi, uz kuriem jāatbild 
rakstiski (QE 008793/2013, QE 008794/2013, QE 13625/2013, QE 79/2014) un kuri attiecas 
uz tās pašas ūdenskrātuves piesārņojumu ar lindānu.

Komisija ir nobažījusies par to, vai ir ievēroti šādi ES tiesību akti: Direktīva 98/83/EK par 
dzeramā ūdens kvalitāti; Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā; Direktīva 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu 
politikas jomā; Direktīva 2009/90/EK, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa 
ķīmiskajām analīzēm un monitoringam; Direktīva 91/414/EEK un Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū; un, visbeidzot, Direktīva 2004/35/EK par atbildību 
vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu.

Komisija pieprasīja no Spānijas iestādēm informāciju par attiecīgo vielu koncentrāciju 
ūdenskrātuvē un no tās iegūtajā dzeramajā ūdenī, kā arī par pasākumiem, ko atbildīgās iestādes 
ir apstiprinājušas, un par to, cik lielā mērā ar tiem ir iespējams situāciju atrisināt.

No Spānijas iestādēm saņemtā informācija ļāva tikai daļēji izvērtēt situāciju, kas izveidojusies 
saistībā ar ūdenskrātuves piesārņojumu.  Nav informācijas par lindāna vai citu pesticīdu saturu 
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dzeramajā ūdenī, kas tiek iegūts no Ojolas saldūdens krātuves un pēc attīrīšanas “Basatxu” 
stacijā nonāk ūdensapgādes sistēmā, nedz arī par citiem šī ūdens parametriem.

Secinājumi

Izmantojot sistēmu EU Pilot, Komisija ir pieprasījusi, lai Spānija sniegtu sīkāku informāciju 
par ūdenskrātuves un no tās iegūtā dzeramā ūdens piesārņojumu. Tiklīdz Komisija pieprasīto 
informāciju būs saņēmusi, tā pabeigs vērtēšanu un lems par turpmāko rīcību.

3.2. Komisijas atbilde (REV) uz lūgumrakstu Nr. 0971/2013, kas saņemta 2015. gada 
29. maijā

Komisija ir izvērtējusi informāciju, ko Spānijas iestādes ir sniegušas par lindāna (gamma HCH) 
un citu HCH izomēru saturu Ojolas ūdenskrātuvē un no tās iegūtajā dzeramajā ūdenī, kā arī par 
pasākumiem, kurus atbildīgās iestādes ir apstiprinājušas, un par to, cik lielā mērā ar tiem ir 
iespējams situāciju atrisināt. Turpmāk ir izklāstīti galvenie novērtējuma rezultātā iegūtie 
secinājumi.

Spānijas iestādes atzīst, ka 2008. gadā tika konstatēts HCH izomēru piesārņojums dzeramajā 
ūdenī, kas tiek saņemts no “Basatxu” attīrīšanas stacijas — HCH izomēru koncentrācija 
2008. gada 21. jūlijā ņemtajā ūdens paraugā pārsniedza Direktīvā 98/83/EK1 noteiktās 
parametru vērtības (direktīvas I pielikums, B daļa, „pesticīdi“ un „pesticīdi kopā“).  Konstatējot 
piesārņojumu, ūdensapgāde no “Basatxu” attīrīšanas stacijas nekavējoties tika pārtraukta, un, 
tiklīdz noskaidrojās, ka piesārņojums nāk no Ojolas ūdenskrātuves, ūdens no šīs ūdenstilpes 
vairs netika ņemts un tā vietā ūdensapgādei tika izmantoti citi avoti. Ojolas ūdenskrātuvi 
ūdensapgādes vajadzībām atkal atļāva izmantot 2013. gada maijā pēc tam, kad piesārņojošo 
vielu saturs visos ūdens paraugos bija krietni zemāks par Direktīvā 98/83/EK noteiktajiem 
(<0,01 µg/l lindānam un citiem HCH izomēriem un <0,025 µg/l pesticīdiem kopā2). 

Noskaidrojās, ka piesārņojumu izraisa notekūdeņi no vairākiem atkritumu poligoniem, kas 
atrodas ūdenskrātuves baseinā, kur tika konstatēts lindāna un citu HCH izomēru saturs. 
Spānijas iestādes nodrošināja, ka 2011. un 2012. gada laikā visi attiecīgie atkritumu poligoni 
tika attīrīti, cita starpā arī aizvācot piesārņoto augsni. 

Ņemot vērā to, cik bieži tiek ņemti ūdens paraugi “Basatxu” attīrīšanas stacijā, piesārņotais 
ūdens iedzīvotājiem bija pieejams ne ilgāk kā trīs mēnešus (laikposms starp divām ūdens 
paraugu ņemšanas reizēm — 2008. gada 21. jūliju un iepriekšējo reizi). Spānijas iestāžu 
veiktais riska novērtējums liecināja, ka piesārņots dzeramais ūdens, kas bija pieejams tik 
īslaicīgi un ar tādu piesārņojuma koncentrāciju, kāda bija reģistrēta, nebija nopietns cilvēku 
veselības apdraudējums. Jebkurā gadījumā, kā liecina dažādi pētījumi, kas šajā sakarībā ir 
veikti, patērētāji tika operatīvi informēti par attiecīgo situāciju. 

1 Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti.
2 Direktīvas 98/83/EK I pielikuma B daļā ir noteikts, ka parametra vērtība pesticīdiem ir 
0,10 µg/l un pesticīdiem kopā — 0,50 µg/l.  
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 Ņemot to vērā, Komisija nevarēja konstatēt, ka būtu pārkāpti ES vides tiesību akti un tieši 
Direktīva 98/83/EK. Sūdzības iesniedzējs tika informēts par Komisijas veiktā novērtējuma 
secinājumiem un ir sniedzis papildu informāciju, kas pašlaik tiek analizēta. 

Secinājums

Par turpmāko rīcību Komisija lems, tiklīdz būs izvērtējusi saņemto informāciju.

3.3. Komisijas atbilde (REV II) uz lūgumrakstu Nr. 0971/2013, kas saņemta 2016. gada 
7. martā

Komisija ir rūpīgi izanalizējusi jaunās lūgumraksta iesniedzēja iesniegtās sūdzības un nonākusi 
pie šādiem secinājumiem.

Direktīvas 98/83/EK3 mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no jebkādas kaitīgas dzeramā ūdens 
piesārņojuma ietekmes, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. Direktīva dalībvalstīm uzliek 
pienākumu veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens ir pilnvērtīgs un 
tīrs. Ir jāuzsver tas, ka saskaņā ar direktīvu, ja ūdeni piegādā no sadales sistēmas, parametru 
vērtībām ir jābūt atbilstīgām vietā, kurā tas pienāk pa krāniem, kas ir paredzēti lietošanai 
cilvēkiem.

Komisijas dienesti ir apstiprinājuši, ka Spānijas iestādes šajā gadījumā ir pareizi īstenojušas 
direktīvas noteikumus. Neraugoties uz lindāna piesārņojumu attiecīgajā gadījumā 2008. gadā 
ūdenī, kas tika saņemts no “Basatxu” attīrīšanas stacijas ne ilgāk kā trīs mēnešus, Spānijas 
iestādes nekavējoties sāka risināt šo jautājumu: ūdensapgāde no Ojolas ūdenskrātuves tika 
pārtraukta un tika izmantoti citi avoti. Tādējādi Spānijas iestādes novērsa jebkāda veselības 
apdraudējuma rašanos no piesārņojuma. Turklāt Spānijas iestādes veica saprātīgus attiecīgos 
pasākumus, lai likvidētu piesārņojuma avotu ūdenskrātuvē. Līdz ar to veikto analīžu rezultāti 
liecināja par atbilstību Dzeramā ūdens direktīvas prasībām.

Attiecībā uz lindāna piesārņojumu Spānijas iestādes ir norādījušas, ka tika izveidota 
uzraudzības komisija, lai likvidētu iespējamos piesārņojuma avotus. Tika noskaidrots, ka 
visticamākais piesārņojuma avots bija atkritumu poligona tuvumā esošā ūdenstece, bet precīzu 
piesārņojuma avotu neizdevās noteikt daļēji dēļ tā, ka vairums Basku zemē esošie lindānu 
saturošie atkritumu poligoni ir attīrīti. Jo īpaši visas Ojolas ūdenskrātuves baseina teritorijas, 
kurās varētu būt uzkrājies lindāns, tika 2012. gadā attīrītas un piesārņotā augsne — aizvākta.

Balstoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav spējusi noteikt Ūdens pamatdirektīvā4 vai 
Prioritāro vielu direktīvā5 paredzēto pienākumu pārkāpumu. Ūdens pamatdirektīvas 4. pants 

3 Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, 
OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.
4 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., 1. - 
73. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par 
vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un 
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK (OV L 348, 24.12.2008., 
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dalībvalstīm uzliek pienākumu līdz 2015. gadam panākt labu ķīmisko stāvokli visās 
ūdenstilpēs, neierobežojot iespējamos izņēmumus. Laba ķīmiskā stāvokļa definīcija ir noteikta, 
ņemot vērā Direktīvā 2008/105/EK noteiktos prioritāro bīstamo vielu (tostarp lindāna) 
standartus. Pieejamā informācija liecina, ka Spānijas iestādes regulāri uzrauga attiecīgās 
ūdenstilpes un ka saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 8. pantu un V pielikumu rezultāti pēdējos 
divos gados atbilst ES tiesību aktos noteiktajiem rādītājiem.

Turklāt Kantabrijas austrumu teritoriju upes baseina apsaimniekošanas plāna pārskatīšanas 
laikā tika konstatēts, ka attiecīgā ūdenstilpe (ES111R074010) šobrīd ir ar labu ķīmisko stāvokli. 
Pasākumi vides mērķu sasniegšanai ietver arī rīcības plāna īstenošanu, lai risinātu lindāna 
problēmu Ibaizabalas upes estuārā, ar aplēsto budžeta piešķīrumu 50 000 € apmērā.

Attiecībā uz iespējamām grūtībām un nepilnībām piekļuvē vides informācijai un sabiedrības 
dalībā lēmumu pieņemšanas politikā Komisija norāda, ka Direktīvā 2003/4/EK6 paredzēts, ka 
dalībvalstis izveido pārskatīšanas procedūras neatkarīgās administratīvās struktūrās vai tiesās 
gadījumos, kad informācijas pieprasītājs uzskata, ka viņa informācijas pieprasījums nav ņemts 
vērā vai nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji), ka nav saņemta pienācīga atbilde vai citādi 
nav ievēroti direktīvas noteikumi. Turklāt šādām procedūrām jābūt ātrām un vai nu bezmaksas, 
vai ne dārgām. Ņemot vērā izklāstītos apstākļus, Komisija iejauksies šāda veida situācijās tikai 
tādos gadījumos, kad ir izmantotas iepriekš minētās pārskatīšanas procedūras valsts līmenī.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, no lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajām sūdzībām nav 
iespējams noteikt jaunus argumentus, kas varētu būt pretrunā Komisijas sākotnējiem 
secinājumiem vai ļautu noteikt ES tiesību aktu pārkāpumus. Tādēļ šī izmeklēšana ir izbeigta.

4. Komisijas atbildes uz lūgumrakstu Nr. 2184/2014 

4.1. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 2184/2014, kas saņemta 2015. gada 18. 
decembrī

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu7 dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
novērstu ūdenstilpju stāvokļa pasliktināšanos un lai līdz 2015. gadam nodrošinātu vides mērķu 
sasniegšanu. Atvieglojumus, kas ļauj pagarināt termiņu vai pazemināt vides mērķus, var 
piešķirt, ja tiek ievēroti atsevišķi stingri nosacījumi.

Saskaņā ar Ebro upes baseina apsaimniekošanas plānu8, kas tika pieņemts 2014. gada februārī, 
lindāna novērojumi Galjego upē tiek veikti katru mēnesi atbilstoši Ūdens pamatdirektīvas 
V pielikumā par prioritārajām vielām noteiktajam minimālajam biežumam. Ebro upes baseina 

84. - 97. lpp.).
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, OV L 
41, 14.2.2003., 26. - 32. lpp.
7 OV L 327, 22.12.2000.
8 Ebro upes baseina apsaimniekošanas plāna novērošanas programmas VI iedaļa un 
II papildinājums.
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apsaimniekošanas plānā ir norādīts, ka noteiktā Galjego upes apgabalā ekoloģiskais un 
ķīmiskais stāvoklis ir neapmierinošs un atbrīvojums mērķu sasniegšanai ir piemērots līdz 
pagarinātā termiņa beigām. Plānā ietilpst pasākums piesārņotās atkritumu apglabāšanas vietas 
atjaunošanai.

2015. gadā janvārī Spānijas ūdensapgādes iestādes un Aragonas reģions pieņēma protokolu9 
par sadarbību Galjego upes attīrīšanā. Šā protokola mērķis ir izstrādāt nozīmīgu Galjego upes 
attīrīšanas plānu, tajā ietverot augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršanu un pasākumu 
īstenošanu labas ūdens kvalitātes sasniegšanai. Saskaņā ar protokolu Spānijas vides un 
lauksaimniecības iestādes un Aragonas reģions plāno veikt pētījumu, lai noteiktu labākos 
risinājumus Bailinas un Sardas atkritumu poligonu attīrīšanai.

Secinājums

Tāpēc ir ieteicams ļaut atvēlēt vairāk laika tam, lai apsvērtu, vai iestāžu paredzētie pasākumi ir 
atbilstoši iepriekš minētajām Savienības vides tiesību prasībām. Attiecībā uz ietekmēto 
ūdenstilpju ekoloģisko un ķīmisko stāvokli atzīmējams, ka norādes par šo pasākumu ietekmi 
var būt pieejamas nākamajā Ebro upes baseina apsaimniekošanas plānā, kuru paredzēts pieņemt 
līdz 2015. gada 22. decembrim. 

4.2. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2016. gada 30. maijā

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu10 dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
novērstu ūdenstilpju stāvokļa pasliktināšanos un lai līdz 2015. gadam nodrošinātu vides mērķu 
sasniegšanu. Šie pasākumi ir atspoguļoti upes baseina apsaimniekošanas plāna pasākumu 
programmā. Atvieglojumus, kas ļauj pagarināt termiņu vai pazemināt vides mērķus, var 
piešķirt, ja tiek ievēroti atsevišķi stingri nosacījumi.

Spānijas ūdensapgādes iestāžu un Aragonas reģiona 2015. gada janvārī noslēgtais protokols11, 
ar kuru tiek izstrādāts nozīmīgs Galjego upes attīrīšanas plāns, ietver gan centrālās, gan 
reģionālās pārvaldes ieguldījumu saistības gandrīz EUR 17 000 000 apmērā. Tās ir 
atspoguļotas atjaunotajā Ebro upes baseina apsaimniekošanas plānā, kas publicēts 2016. gada 
janvārī un kas ietver pasākumus ar kopējo budžetu EUR 59 400 00, un EUR 16 800 000 no šīs 
summas ir paredzēti laikposmam no 2016. līdz 2021. gadam (šis skaitlis atbilst sadarbības 
nolīgumam). Atjaunotajā Ebro upes baseina apsaimniekošanas plānā raksturota esošā 
piesārņojuma problēma, kā arī dažām Galjego upes ūdenstilpēm piemērojamie atvieglojumi 
vides mērķu sasniegšanai.

Turklāt saskaņā ar pieejamo informāciju 2015. gada novembrī reģionālā valdība izveidoja 
zinātnisku komiteju nolūkā sniegt ieteikumus attiecībā uz labākajiem risinājumiem apgabala 
attīrīšanai un izstrādāt darba plānu.

Secinājums

9 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
10 OV L 327, 22.12.2000.
11 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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Komisija uzskata, ka ir nepieciešams laiks, lai noteiktu, vai iestāžu un saskaņotā protokola 
paredzētie pasākumi ir atbilstoši Savienības vides tiesību aktu prasībām.

4.3. Komisijas atbilde (REV II) uz lūgumrakstu Nr. 2184/2014, kas saņemta 2019. gada 
31. janvārī

Ņemot vērā iepriekšējos paziņojumos sniegto informāciju, Eiropas Parlaments ir uzdevis 
Komisijai vadīt izmēģinājuma projektu par lindānu un heksahlorcikloheksānu (HCH) ar mērķi 
uzlabot zināšanas par lindāna un HCH piesārņojumu un atkritumu apsaimniekošanu ES. 
Izmēģinājuma projekts tiks turpināts, pamatojoties uz Parlamenta pētījumu par lindānu, un 
palīdzēs īstenot Savienības īstenošanas plānu (UIP), kas tika pieņemts Stokholmas konvencijas 
kontekstā12. Par prioritāru pasākumu UIP uzskata HCH emisijas problēmas apjoma kvantitatīvo 
noteikšanu un riska pārvaldības stratēģiju izstrādi. Projekta, kurš tiks sākts 2019. gadā, 
īstenošanai ir paredzēts budžets EUR 600 000 apmērā.

Turklāt nesen tika apstiprināts LIFE13 projekts SURFING ar kopējo budžetu EUR 2 081 507, 
kurš darbosies no 2019. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam. Šis projekts tālāk balstīsies uz 
LIFE DISCOVERED rezultātiem un testēšanas metodēm, lai tiktu galā ar lindānu, kas ir 
iekļuvis dziļi augsnē (tā dēvētie blīvie bezūdens fāzes šķidrumi (DNAPL)). Izmēģinājumu 
objektā Aragonā “SURFING” demonstrēs, kādas priekšrocības rodas, kombinējot tehnoloģijas 
no virsmaktīvās vielas uzlabotas ūdens nesējslāņa sanācijas un virsmaktīvās vielas uzlabotas in 
situ ķīmiskās oksidēšanas, lai ekstrahētu lindāna atlikumu no sīkākajām iežu plaisām un pilnībā 
atbrīvotu vidi no tā.

Secinājums

Komisija uzskata, ka ir nepieciešams laiks, lai noteiktu, vai iestāžu paredzētie pasākumi, 
notiekošās darbības valstu un reģionālajā līmenī, kā arī ES iniciatīvas ir pienācīgas, lai atbilstu 
Savienības vides tiesību aktu prasībām.

5. Komisijas atbildes uz lūgumrakstu Nr. 0694/2017 

5.1. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0694/2017, kas saņemta 2018. gada 28. martā

Lūgumraksta iesniedzējs pievēršas jautājumam par vispārēju piesārņojumu Spānijā ar lindānu 
(HCH)14, kas ir aizliegts pesticīds15, kurš iepriekš tika plaši izmantots. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vairāku Spānijas upju baseinu iestāžu dati pierāda, ka 
lindāna līmenis virszemes ūdeņos pārsniedz robežlīmeni, kas noteikts vides kvalitātes 
standartos vai Prioritāro vielu direktīvā16, un ka tas norāda, ka Spānijas iestādes vairāku gadu 
desmitu laikā pienācīgi neveica un nekontrolēja lindāna atkritumu iznīcināšanu un noplūžu 

12 http://chm.pops.int/
13 Programma LIFE ir ES finansēšanas instruments vides un klimata pasākumu jomā.
14 Lindāns ir ļoti noturīgs pesticīds, kas var tikt pārnests lielos attālumos dabīgu procesu 
rezultātā, tam piemīt spēja bioloģiski akumulēties un kaitēt videi, cilvēkiem un ekosistēmām.
15 Skat. Lēmumu 2000/801/EK, OV L 324, 21.12.2000., 42.–43. lpp.
16 Direktīva 2008/105/EK, OV L 348, 24.12.2008., 84–97. lpp., kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2013/39/EK, OV L 226, 24.8.2013., 1. lpp.

http://chm.pops.int/
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novēršanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par iespējamo ietekmi uz ūdens objektiem, augsni un 
dzīviem organismiem, atbilstošu pasākumu trūkumu upju baseinu apsaimniekošanas plānos 
(UBAP) un nepieciešamību veikt vispārēju valsts izmeklēšanu par šo jautājumu. 

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu17 dalībvalstīm ir pienākums noteikt piesārņotāju avotus un 
īstenot pasākumus, lai samazinātu vai pilnībā novērstu emisijas un sasniegtu VKS direktīvā 
noteiktos standartus. Par ES vides tiesību aktu īstenošanu atbild dalībvalstis. 

Spānijas iestāžu kompetencē ir noteikt pasākumus, kas nepieciešami, lai tiek ievēroti vides 
mērķi un tos neapdraudētu piesārņojums ar lindānu, tādējādi pildot saistības, ko cita starpā 
uzliek Ūdens pamatdirektīva (ŪPD), VKS direktīva un Dzeramā ūdens direktīva18. 

Komisija ir informēta par iepriekšējiem ziņojumiem par piesārņojumu ar lindānu dažādās 
Spānijas daļās. Attiecīgie Komisijas dienesti ir sazinājušies ar Spānijas iestādēm un apzinās, ka 
ir īstenoti pūliņi, lai noteiktu piesārņojuma avotus, un, ja to identificēšana bija iespējama, veikt 
attīrīšanu. Nekontrolēti lindāna atkritumu poligoni ir bijuši šo pūliņu uzmanības centrā.

Attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu Spānijas iestādes ir sniegušas Komisijai 
informāciju par visiem atjauninātajiem UBAP, izņemot tiem, kas paredzēti Kanāriju salām. 
Vairākos UBAP, tostarp tajā, kas attiecas uz Ebro upes baseinu, ietverti īpaši pasākumi, lai 
panāktu vides mērķus, kas paredzēti dažādiem ūdens objektiem, kurus ietekmē lindāna 
piesārņojums (tiek sagaidīts, ka daži no šiem objektiem līdz 2021. gadam nesasniegs labu vides 
stāvokli). 

Komisijas dienesti pašlaik izvērtē atjauninātos UBAP, pievēršot īpašu uzmanību uzraudzībai 
un pasākumiem, kuri ierosināti, lai sasniegtu prioritāro vielu standartus, novērtējot arī 
tendences un piemērotos atbrīvojumus saistībā ar pienākumu sasniegt rezultātu, kas izriet no 
ES tiesību aktiem. 2018. gadā Komisija publicēs ziņojumu par Ūdens pamatdirektīvas 
īstenošanu visā ES, un šajā ziņojumā ir paredzēts prioritārā kārtā apzināt UBAP sistēmiskas 
problēmas.

Komisija ir arī paudusi savu atbalstu ierosinātajam Eiropas Parlamenta izmēģinājuma 
projektam19, lai novērtētu lindāna skarto teritoriju piesārņojuma attīrīšanas praksi, un arī 
turpmāk sekmēs atjauninātas informācijas apmaiņu ar attiecīgajām valsts un reģionālajām 
iestādēm. 

Turklāt Komisija ir finansējusi LIFE DISCOVERED projektu20, saskaņā ar kuru tiek veikti 
laukizmēģinājumi lindāna ķīmiskās oksidēšanās vietā, kas atrodas ūdens nesējslānī vienā no 
attiecīgajiem Ebro upes baseina atkritumu poligoniem. Projekta rezultāti ir daudzsološi.

17 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
18 Direktīva 98/83/EK, OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.
19 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf 
20 http://www.lifediscovered.es/ 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf
http://www.lifediscovered.es/
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ES augsnes aizsardzības tematiskajā stratēģijā21 kopš tās pieņemšanas 2006. gadā noteikta 
kopīga pieeja augsnes aizsardzībai. ES līmenī nav izstrādātas saskaņotas robežvērtības augsnes 
piesārņotājiem, jo nav pieņemti visaptveroši Eiropas tiesību aktu par augsnes aizsardzību22. 
Tomēr saskaņā ar Eiropas Komisijas nesen publicēto pārskatu par politiku jomās, kas saistītas 
ar augsni23, augsnes aizsardzība ir tieši un netieši ietverta daudzos ES un valsts mēroga 
politikas virzienos. 

Septītās vides rīcības programmas24 mērķis ir līdz 2020. gadam panākt ilgtspējīgu zemes 
pārvaldību, pienācīgu augsnes aizsardzību un piesārņoto objektu attīrīšanas sekmīgu 
īstenošanas procesu ES. 

Kopīgais pētniecības centrs pašlaik izstrādā ziņojumu, kurā izvērtēts vietējās augsnes 
piesārņojuma stāvoklis Eiropā un progress, kāds ir panākts piesārņoto objektu atklāšanā un 
attīrīšanā.

Lindāns ir to prioritāro vielu vidū, par kurām dalībvalstīm ir pienākums veikt ilgtermiņa 
tendenču analīzi par tā koncentrāciju sanešos un/vai biotos, jo šai vielai ir tendence akumulēties 
šajās matricās (VKS direktīvas 3. panta 6. punkts). Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka vielu koncentrācijas nepieaug. 

Attiecībā uz dzeramo ūdeni uz lindānu attiecas Dzeramā ūdens direktīvā 98/83/EK izklāstītā 
visiem atsevišķiem pesticīdiem paredzētā vispārējā dzeramā ūdens parametra vērtība 0,1 μg/l. 
Tā kā lindāns tika aizliegts pirms daudziem gadiem un ātri noārdās anaerobos apstākļos, parasti 
tā klātbūtnei dzeramajā ūdenī vajadzētu būt ļoti nelielai. 

Tādēļ lindāns nav iekļauts pašreizējā dzeramā ūdens paziņojamo pesticīdu sarakstā, kurā 
iekļauti 13 nozīmīgi pesticīdi, un arī netika uzsvērts 2015. un 2016. gada neformālajā 
dalībvalstu aptaujā, kurā tika apzināti dzeramā ūdens riskantie pesticīdi un metabolīti.

Secinājums

Par ES vides tiesību aktu pareizu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. 

Tādēļ Spānijas kompetento iestāžu ziņā ir noteikt lindāna piesārņojuma, kas rodas no veciem 
atkritumu objektiem un citiem avotiem, iespējamo ietekmi, veikt nepieciešamo izmeklēšanu, 
veikt visus vajadzīgos attīrīšanas un riska mazināšanas pasākumus un nodrošināt, ka tiks 
sasniegti vides mērķi, tādējādi nodrošinot atbilstību ES tiesību aktiem. 

No apsvērumiem, ko sniedza lūgumraksta iesniedzējs, šobrīd Komisija nevar secināt, ka šis 

21 Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu Komitejai — Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai 
(SEC(2006)620) (SEC(2006)1165) (COM(2006)0231).
22 2014. gada maijā Komisija atsauca priekšlikumu Augsnes pamatdirektīvai 
(COM(2006)232), kas bija viens no Tematiskās stratēģijas augsnes aizsardzībai 
(COM(2006)231) pīlāriem, pēc tam, kad 8 gadu laikā netika panākts kompromiss Padomes 
līmeni.
23 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1386

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1386
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projekts pārkāpj ES ūdens direktīvas. Komisija uzskata, ka nepieciešams laiks, lai apstiprinātu, 
vai pasākumi, kurus iestādes paredzēja atjaunotajā UBAP, saskaņotajos protokolos25un 
integrālajos reģionālajos plānos, ir atbilstoši, lai izpildītu ES vides tiesību aktos noteiktās 
prasības. 

Tomēr Komisija turpinās sekot līdzi ar lindāna piesārņojumu saistītiem gadījumiem un 
vajadzības gadījumā veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Spānijas valsts un 
reģionālās iestādes aizsargā ūdeņus pret šo piesārņojumu. 

5.2. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0694/2017, kas saņemta 2019. gada 
19. decembrī

Komisija ir kopumā izvērtējusi saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu26 sagatavoto otro upes baseina 
apsaimniekošanas plānu (UBAP), cita starpā arī to, kas izstrādāts Ebro upes baseinam. Komisija 
2019. gada februārī publicēja attiecīgo īstenošanas ziņojumu27, kas iesniedzams Eiropas 
Parlamentam un Padomei un ir balstīts uz katras atsevišķas dalībvalsts izvērtējumu. Izvērtējumā 
par Spāniju28 norādīts, ka ūdens resursus ietekmē vairākas problēmas, tostarp tādas, ko rada 
dažādi piesārņojuma avoti. Izvērtējumā arī secināts, ka Spānijas iestādēm joprojām jāuzlabo 
vairāku ūdensobjektu stāvoklis un jārisina esošās problēmas. 

Komisija savā vispārējā izvērtējumā ir ieteikusi Spānijas iestādēm skaidri aprakstīt, kā pamata 
un papildu pasākumi palīdzēs sasniegt ŪPD mērķus, un noteikt finansējuma avotus, lai 
veicinātu šo pasākumu sekmīgu īstenošanu. Izvērtējumā tiek norādīts, ka jāuzlabo 
pārredzamība, piemērojot un pamatojot atbrīvojumus vides mērķu sasniegšanas termiņam. 
Turklāt izvērtējumā norādīts, ka Spānijai būtu jāturpina uzlabot tendenču uzraudzību attiecībā 
uz visām attiecīgajām prioritārajām vielām (tostarp heksahlorocikloheksānu) tā, lai nodrošinātu 
pietiekamu izšķirtspēju laikā un telpisko tvērumu visos upju baseinu apgabalos. Pamatojoties 
uz izvērtēto informāciju, lai gan minimālais ieteicamais uzraudzības biežums tika ievērots, 
Komisija uzskata, ka uzraudzības telpiskais apjoms bija pārāk ierobežots, lai varētu veikt 
pārliecinošu sanešu un/vai biotas tendenču novērtējumu. 

Attiecībā uz dzeramo ūdeni Komisija 2018. gada 1. februārī pieņēma priekšlikumu pārskatītajai 
ES Dzeramā ūdens direktīvai29. Ar šo priekšlikumu tiek atjaunināti spēkā esošie drošības 
standarti un iestādēm tiek nodrošinātas spējas labāk risināt jautājumus, kas saistīti ar 
ūdensapgādes riskiem, un sadarboties ar piesārņotājiem. Noteikumi attiecībā uz pesticīdiem 
(parametra vērtība atsevišķiem pesticīdiem — 0,1 μ/l un kopējam pesticīdu apjomam — 0,5 
μ/l), visticamāk, paliks nemainīgi. Priekšlikums joprojām tiek apspriests starpiestāžu sarunās.

Attiecībā uz konkrētiem projektiem un pētījumiem Eiropas Parlaments ir uzdevis Komisijai 

25 Piemēram, skatīt vienu no teritorijām skartajā Ebro upes baseinā — 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
 26Eiropas 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., 1.–
73. lpp.
27 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
28https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV
29 COM(2017) 753 galīgā redakcija.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV.
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īstenot izmēģinājuma projektu, lai novērtētu un risinātu jautājumu par lindāna un HCH 
klātbūtni Eiropas Savienībā. Projekta pamatā būs pētījums “Lindāns ES”, ko 2016. gadā 
pasūtīja Lūgumrakstu komiteja, un tas palīdzēs īstenot Savienības īstenošanas plānu (UIP), kas 
pieņemts saistībā ar Stokholmas konvenciju. Šā izmēģinājuma projekta konkrētie mērķi ir šādi: 
1) sagatavot detalizētu sarakstu par lindāna un HCH ražotnēm, atkritumu izgāztuvēm, atkritumu 
poligoniem un apstrādes centriem ES; un 2) palīdzēt tām publiskā sektora iestādēm vietējā, 
reģionālā vai valsts līmenī, kuras saskaras ar lindāna un HCH jautājumiem, un nodrošināt tām 
atbalstu, zinātību, ieteikumus un konsultācijas. 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus tika publicēts 2019. gada jūlijā, un līguma slēgšanas 
tiesības tiks piešķirtas līdz 2019. gada beigām. 

LIFE30 projekts “Surfing” tiek īstenots no 2019. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam. Šis 
projekts tālāk balstīsies uz “Discovered” projekta rezultātiem un testēšanas metodēm, lai attīrītu 
no lindāna, kas ir dziļi iekļuvis augsnē (tā dēvētie blīvie bezūdens fāzes šķidrumi (DNAPL). 
Izmēģinājumu objektā Aragonā SURFING projekts demonstrēs, kādas priekšrocības rodas, 
kombinējot tehnoloģijas no virsmaktīvās vielas uzlabotas ūdens nesējslāņa sanācijas un 
virsmaktīvās vielas uzlabotas in situ ķīmiskās oksidēšanas, lai ekstrahētu lindāna atlikumus no 
sīkākajām iežu plaisām un pilnībā atbrīvotu vidi no tā.

Projektu “Lindanet” apstiprināja 2019. gada pirmajā pusē, un to finansēs “Interreg Europe”. 
“Lindanet” mērķis ir izveidot lindāna piesārņojuma skarto reģionu Eiropas tīklu, dalīties 
pieredzē un zināšanās starp ieinteresētajām personām un apvienot centienus, lai panāktu vidi 
bez lindāna.

Secinājums

Lai gan par ES vides tiesību aktu īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis, Komisija ir atbalstījusi 
pētījumus un projektus, lai labāk novērstu lindāna piesārņojumu. Komisija uzskata, ka 
nepieciešams laiks, lai apstiprinātu, vai pasākumi, kurus iestādes paredzēja atjaunotajā UBAP, 
saskaņotajos protokolos31 un integrālajos reģionālajos plānos, ir pietiekami, lai izpildītu ES 
vides tiesību aktos noteiktās prasības.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. oktobrī

Lūgumraksti Nr. 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 un 0582/2018

Komisija ir informēta par problēmām ar lindānu un heksahlorocikloheksānu (HCH) ES. Šo 
problēmu ir aktualizējuši vairāki ES pilsoņu lūgumraksti (Nr. 0222/2018, Nr. 0694/2017, 
Nr. 2184/2014, Nr. 0971/2013) un Eiropas Parlamenta deputātu rakstiskie jautājumi, jo īpaši 
Spānijā. 

Pašlaik ES līmenī nav īpaša juridiski saistoša instrumenta par augsnes aizsardzību. Komisija 
2006. gadā iesniedza priekšlikumu Augsnes pamatdirektīvai32. Eiropas Parlaments 
priekšlikumu pieņēma, bet Padomē tas tika plaši apspriests 8 gadus. Tā kā Padomē jautājums 

30 ES finansēšanas instruments vides un klimata pasākumu jomā.
31 Piemēram, skatīt vienu no teritorijām skartajā Ebro upes baseinā — 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
32 COM(2006) 232 galīgā redakcija.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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nonāca politiskā strupceļā, Komisija 2014. gadā atsauca priekšlikumu33. Tā kā nav tiesiskā 
regulējuma, zeme un augsne joprojām ir pakļauta spēcīgai degradācijai34, ES augsnes 
kvalitātes un piesārņotāju (piemēram, pesticīdu) ierobežojumi nav pietiekami, un piesārņoto 
vietu attīrīšana notiek ļoti lēni.

Lindāna klātbūtne augsnē Eiropā patiešām nopietni apdraud cilvēku veselību, ūdenstilpes, 
augsni un vidi kopumā. Tas ir aprakstīts pētījumā “Lindane (persistent organic pollutant) in the 
EU”, ko 2016. gadā pasūtīja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja35.

Regulas (ES) 2019/102136 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) 9. panta 
3. punktā tiek risināts jautājums par teritoriju piesārņojumu ar NOP, pieprasot Komisijai, 
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) un dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par šādām 
teritorijām. Šāda informācijas apmaiņa ietver ar lindānu piesārņotas teritorijas.

ES jau ir atbalstījusi vairākus projektus, kuru mērķis ir uzlabot zināšanu bāzi par lindāna un 
HCH piesārņojumu, proti: 

- “Discovered” (finansē “LIFE”37, 2014. gada janvāris – 2017. gada jūnijs): no 
laboratorijas uz lauku, augsnes sanācijas demonstrācijas projekts Aragonā: jauns 
ķīmiskās oksidācijas (ISCO) pielietojums blīvo bezūdens fāzes šķidrumu (DNAPL) 
daudzkomponentu vides problēmai; 

- “Surfing” (finansē “LIFE”, 2019. gada janvāris – 2022. gada jūnijs): virsmaktīvo vielu 
uzlabota ķīmiskā oksidācija, lai attīrītu DNAPL Aragonā; 

- “Lindanet” (finansē “Interreg Europe”, 2019. gada augusts – 2023. gada janvāris): 
Eiropas lindāna atkritumu skarto reģionu tīkls, kurā piedalās Aragonas un Galisijas 
reģioni, kopā strādājot pie zaļākas vides; 

- “POP WAT” (finansē “LIFE”, 2020. gada janvāris – 2023. gada decembris): attīstīt un 
īstenot jaunizstrādātu mitrāju tehnoloģiju kā HCH piesārņotu vietu attīrīšanas iespēju.

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija pašlaik arī vada izmēģinājuma projektu, lai 
novērtētu un risinātu lindāna un HCH klātbūtni ES. Šā izmēģinājuma projekta konkrētie mērķi 
ir šādi:

- sagatavot detalizētu sarakstu par lindāna un HCH ražotnēm, atkritumu izgāztuvēm, 
atkritumu poligoniem un apstrādes centriem ES; 

- palīdzēt tām publiskā sektora iestādēm vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, kuras 
saskaras ar lindāna un HCH jautājumiem, un nodrošināt tām atbalstu, zinātību, 

33 Labojums aktualitāti zaudējušu Komisijas priekšlikumu atsaukumā (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis C 153, 2014. gada 21. maijs) (2014/C 163/14)
34 Eiropas Vides aģentūra (2019) “Eiropas vide: stāvoklis un perspektīva 2020. gadam”
35 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par 
noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, OV L 169, 25.6.2019., 45.–77. lpp.
37 ES finansēšanas instruments vides un klimata pasākumu jomā.

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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ieteikumus un konsultācijas. 

Provizoriskajā uzskaitē jau ir iekļautas vairākas vietas Spānijā, kur HCH ir ražots, apstrādāts, 
apglabāts poligonā vai uzglabāts un kur šīs riska darbības ir izraisījušas piesārņojumu. 
Darbuzņēmējs, kas īsteno projektu, arī palīdzēs un sniegs atbalstu iestādēm novērst lindāna 
piesārņojumu, ko radījusi “Inquinosa” rūpnīca Aragonā. Izmēģinājuma projekts ilgs līdz 
2021. gada decembrim, un rezultāti būs publiski pieejami.

Attiecībā uz ūdens resursiem, Komisija ir kopumā izvērtējusi saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu 
(ŪPD) sagatavoto otro upes baseina apsaimniekošanas plānu (UBAP)38. Komisija 2019. gada 
februārī publicēja attiecīgo īstenošanas ziņojumu39, kas balstīts uz katras atsevišķas dalībvalsts 
novērtējumu. Novērtējumā par Spāniju40 norādīts, ka ūdens resursus ietekmē vairāki faktori, 
tostarp difūzs un punktveida piesārņojums. 

Komisija savā vispārējā novērtējumā ir ieteikusi Spānijas iestādēm skaidri izklāstīt, kā pamata 
un papildu pasākumi palīdzēs sasniegt ŪPD mērķus, un to, ka tiek noteikti finansējuma avoti, 
lai veicinātu šo pasākumu sekmīgu īstenošanu. Izvērtējumā tiek norādīts, ka jāuzlabo 
pārredzamība, piemērojot un pamatojot atbrīvojumus vides mērķu sasniegšanas termiņam. 
Turklāt Ziņojumā norādīts, ka Spānijai būtu jāturpina uzlabot tendenču uzraudzību attiecībā uz 
visām attiecīgajām prioritārajām vielām (tostarp HCH un lindānu) tā, lai nodrošinātu 
pietiekamu izšķirtspēju laikā un telpisko tvērumu visos upju baseinu apgabalos. 

Padomes Direktīvā 98/83/EK41 par dzeramo ūdeni visiem atsevišķajiem pesticīdiem ir 
paredzēta parametra vērtība 0,1 μg/l, tostarp lindānam, un 0,5 μg/l visu atsevišķo monitoringa 
procedūrā konstatēto un kvantitatīvi noteikto pesticīdu summai. Dalībvalstīm jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šiem standartiem. Katru neatbilstību parametru 
vērtībām dalībvalstij ir nekavējoties jāizmeklē, lai noteiktu tās iemeslu, un pēc iespējas ātrāk 
jāveic korektīvi pasākumi. Jaunajā Dzeramā ūdens direktīvā (par kuru jau ir panākta vienošanās 
politiskā līmenī42, jāpieņem līdz 2020. gada beigām) ir saglabātas esošās parametru vērtības, 
bet pastiprināti noteikumi par potenciālā piesārņojuma monitoringu un novērtēšanu, tādējādi 
nodrošinot vēl augstāku cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

Secinājums

Komisija ir labi informēta par problēmām ar lindāna un HCH piesārņojumu Spānijā. Valsts 
iestāžu pienākums ir pareizi ieviest un īstenot ES vides tiesību aktus un aizsargāt iedzīvotājus 
un vidi no lindāna un HCH kaitīgās ietekmes. 

Tomēr ES jau ir piešķīrusi ievērojamus līdzekļus, lai palīdzētu risināt šo problēmu, izmantojot 

38Eiropas 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., 1.–
73. lpp.
39 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
40https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV
41 Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, 
OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.
42 Provizoriskais teksts pieejams:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CONSIL%3AST_6060_2020_REV_1

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CONSIL%3AST_6060_2020_REV_1


CM\1238232LV.docx 15/17 PE660.094v03-00

LV

vairākus projektus, kas vērsti uz jaunu sanācijas metožu testēšanu, zināšanu un paraugprakses 
apmaiņu, (potenciāli) piesārņotu vietu noteikšanu un palīdzību iestādēm, kas saskaras ar lindāna 
piesārņojumu. 

Komisija sekos līdzi saviem ieteikumiem (piemēram, attiecībā uz ūdenstilpēm), turpinās cieši 
uzraudzīt situāciju un nodrošināt, ka dalībvalstis pienācīgi īsteno ES vides acquis. Turklāt 
Komisija jaunajā biodaudzveidības stratēģijā43 apņēmās nodrošināt, ka līdz 2030. gadam tiks 
panākts ievērojams progress piesārņotu augsnes teritoriju attīrīšanā, visaptveroši risināt augsnes 
piesārņojuma problēmu un palīdzēt izpildīt ES un starptautiskā līmeņa saistības attiecībā uz 
neitralitāti zemes degradācijas ziņā. To panāks, atjaunojot ES augsnes aizsardzības tematisko 
stratēģiju44 un pieņemot rīcības plānu gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma 
nodrošināšanai. Augsnes noslēgšana un piesārņoto degradēto teritoriju sanācija tiks aplūkota 
arī gaidāmajā Ilgtspējīgas būvētās vides stratēģijā. Visbeidzot, programmas “Apvārsnis 
Eiropa”45 augsnes veselības un pārtikas uzdevumu joma būs vērsta uz to, lai izstrādātu 
risinājumus augsnes veselības un funkciju atjaunošanai. 

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2021. gada 6. jūlijā

Lūgumraksti Nr. 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 un 0582/2018

Komisijas apsvērumi

Komisija ir informēta par problēmām ar lindānu un heksahlorocikloheksānu (HCH) ES. Šo 
problēmu ir aktualizējuši vairāki ES pilsoņu lūgumraksti (Nr. 582/2020, Nr. 222/2018, 
Nr. 694/2017, Nr. 2184/2014) un Eiropas Parlamenta deputātu rakstiskie jautājumi, jo īpaši Spānijā. 

Pašlaik ES līmenī nav īpaša juridiski saistoša instrumenta par augsnes aizsardzību. Komisija 
2006. gadā iesniedza priekšlikumu Augsnes pamatdirektīvai46. Eiropas Parlaments 
priekšlikumu pieņēma, bet Padomē tas tika plaši apspriests 8 gadus. Tā kā Padomē jautājums 
nonāca politiskā strupceļā, Komisija 2014. gadā priekšlikumu47 atsauca. Tā kā nav tiesiskā 
regulējuma, zeme un augsne joprojām ir pakļauta spēcīgai degradācijai48, ES augsnes kvalitātes 
un piesārņotāju (piemēram, pesticīdu) ierobežojumi nav pietiekami, un piesārņoto vietu 
attīrīšana notiek ļoti lēni.

Lindāna klātbūtne augsnē Eiropā patiešām nopietni apdraud cilvēku veselību, ūdenstilpes, augsni 
un vidi kopumā. Tas ir aprakstīts pētījumā “Lindane (persistent organic pollutant) in the EU”, ko 
2016. gadā pasūtīja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja.49

Regulas (ES) 2019/102150 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) 9. panta 3. punktā 
tiek risināts jautājums par teritoriju piesārņojumu ar NOP, pieprasot Komisijai, Eiropas Ķimikāliju 

43 COM(2020) 380 final.
44 Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai (COM(2006) 231 galīgā redakcija).
45 Programmas “Apvārsnis Eiropa” augsnes veselības un pārtikas uzdevumu joma.
46 COM(2006) 232 final
47 Labojums aktualitāti zaudējušu Komisijas priekšlikumu atsaukumā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 
C 153, 2014. gada 21. maijs) (2014/C 163/14)
48 Eiropas Vides aģentūra (2019) “Eiropas vide: stāvoklis un perspektīva 2020. gadam”
49 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
50 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem 
piesārņotājiem, OV L 169, 25.6.2019., 45.–77. lpp.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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aģentūrai (ECHA) un dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par šādām teritorijām. Šāda 
informācijas apmaiņa ietver ar lindānu piesārņotas teritorijas.

ES jau ir atbalstījusi vairākus projektus, kuru mērķis ir uzlabot zināšanu bāzi par lindāna un HCH 
piesārņojumu, proti: 

- “Discovered” (finansē “LIFE”51, 2014. gada janvāris – 2017. gada jūnijs): no laboratorijas 
uz lauku, augsnes sanācijas demonstrācijas projekts Aragonā: Jauns ķīmiskās oksidācijas 
(ISCO) pielietojums blīvo  bezūdens fāzes šķidrumu (DNAPL) daudzkomponentu vides 
problēmai; 

- “Surfing” (finansē “LIFE”, 2019. gada janvāris – 2022. gada jūnijs): virsmaktīvo vielu 
uzlabota ķīmiskā oksidācija, lai attīrītu DNAPL Aragonā; 

- “Lindanet” (finansē “Interreg Europe”, 2019. gada augusts – 2023. gada janvāris): Eiropas 
lindāna atkritumu skarto reģionu tīkls, kurā piedalās Aragonas un Galisijas reģioni, kopā 
strādājot pie zaļākas vides. 

- “POP WAT” (finansē “LIFE”, 2020. gada janvāris – 2023. gada decembris): attīstīt un 
īstenot jaunizstrādātu mitrāju tehnoloģiju kā HCH piesārņotu vietu attīrīšanas iespēju.

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija pašlaik arī vada izmēģinājuma projektu, lai 
novērtētu un risinātu lindāna un HCH klātbūtni ES. Šā izmēģinājuma projekta konkrētie mērķi ir 
šādi: 

- sagatavot detalizētu sarakstu par lindāna un HCH ražotnēm, atkritumu izgāztuvēm, 
atkritumu poligoniem un apstrādes centriem ES; 

- palīdzēt tām publiskā sektora iestādēm vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, kuras 
saskaras ar lindāna un HCH jautājumiem, un nodrošināt tām atbalstu, zinātību, 
ieteikumus un konsultācijas. 

Provizoriskajā uzskaitē jau ir iekļautas vairākas vietas Spānijā, kur HCH ir ražots, apstrādāts, 
apglabāts poligonā vai uzglabāts un kur šīs riska darbības ir izraisījušas piesārņojumu. 
Darbuzņēmējs, kas īsteno projektu, arī palīdzēs un sniegs atbalstu iestādēm novērst lindāna 
piesārņojumu, ko radījusi “Inquinosa” rūpnīca Aragonā un Oporiņo teritorijā Galisijā. 
Izmēģinājuma projekts ilgs līdz 2021. gada decembrim, un rezultāti būs publiski pieejami.

Attiecībā uz ūdens resursiem, Komisija ir kopumā izvērtējusi saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu52 
(ŪPD) sagatavoto otro upes baseina apsaimniekošanas plānu (UBAP). Komisija 2019. gada 
februārī publicēja attiecīgo īstenošanas ziņojumu53, kas balstīts uz katras atsevišķas dalībvalsts 
novērtējumu. Novērtējumā par Spāniju54 norādīts, ka ūdens resursus ietekmē vairāki faktori, tostarp 
difūzs un punktveida piesārņojums. 

Komisija savā vispārējā novērtējumā ir ieteikusi Spānijas iestādēm skaidri izklāstīt, kā pamata un 
papildu pasākumi palīdzēs sasniegt ŪPD mērķus, un to, ka tiek noteikti finansējuma avoti, lai 

51 ES finansēšanas instruments vides un klimata pasākumu jomā.
52Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
53 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
54https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=LV
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veicinātu šo pasākumu sekmīgu īstenošanu. Izvērtējumā tiek norādīts, ka jāuzlabo pārredzamība, 
piemērojot un pamatojot atbrīvojumus vides mērķu sasniegšanas termiņam. Turklāt Ziņojumā 
norādīts, ka Spānijai būtu jāturpina uzlabot tendenču uzraudzību attiecībā uz visām attiecīgajām 
prioritārajām vielām (tostarp HCH un lindānu) tā, lai nodrošinātu pietiekamu izšķirtspēju laikā un 
telpisko tvērumu visos upju baseinu apgabalos. Komisija seko līdzi ieteikumiem un izvērtē, vai 
Spānijas atbildīgās iestādes ir ieviesušas situācijai atbilstošus pasākumus. Komisija turpinās 
uzraudzīt, kā Spānijā tiek īstenota ŪPD, it īpaši attiecībā uz Spānijas trešo upes baseina 
apsaimniekošanas plānu55, kuram tiks veikts vispārējais izvērtējums. 

Padomes Direktīvā 98/83/EK56 par dzeramo ūdeni visiem atsevišķajiem pesticīdiem ir paredzēta 
parametra vērtība 0,1 μg/l, tostarp lindānam, un 0,5 μg/l visu atsevišķo monitoringa procedūrā 
konstatēto un kvantitatīvi noteikto pesticīdu summai. Dalībvalstīm jāveic visi vajadzīgie pasākumi, 
lai nodrošinātu atbilstību šiem standartiem. Katru neatbilstību parametru vērtībām dalībvalstij ir 
nekavējoties jāizmeklē, lai noteiktu tās iemeslu, un pēc iespējas ātrāk jāveic korektīvi pasākumi. 
Pārstrādātajā Dzeramā ūdens direktīvā57 ir saglabātas esošās parametru vērtības, bet pastiprināti 
noteikumi par potenciālā piesārņojuma monitoringu un novērtēšanu, tādējādi nodrošinot vēl 
augstāku cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni.

Secinājumi

Komisija ir labi informēta par problēmām ar lindāna un HCH piesārņojumu Spānijā. Valsts iestāžu 
pienākums ir pareizi ieviest un īstenot ES vides tiesību aktus un aizsargāt iedzīvotājus un vidi no 
lindāna un HCH kaitīgās ietekmes. 

Tomēr ES jau ir piešķīrusi ievērojamus līdzekļus, lai palīdzētu risināt šo problēmu, izmantojot 
vairākus projektus, kas vērsti uz jaunu sanācijas metožu testēšanu, zināšanu un paraugprakses 
apmaiņu, (potenciāli) piesārņotu vietu noteikšanu un palīdzību iestādēm, kas saskaras ar lindāna 
piesārņojumu. 

Komisija sekos līdzi saviem ieteikumiem (piemēram, attiecībā uz ūdenstilpēm), turpinās cieši 
uzraudzīt situāciju un nodrošināt, ka dalībvalstis pienācīgi īsteno ES vides acquis. Turklāt Komisija 
jaunajā biodaudzveidības stratēģijā58 apņēmās nodrošināt, ka līdz 2030. gadam tiks panākts 
ievērojams progress piesārņotu augsnes teritoriju attīrīšanā, visaptveroši risināt augsnes 
piesārņojuma problēmu un palīdzēt izpildīt ES un starptautiskā līmeņa saistības attiecībā uz 
neitralitāti zemes degradācijas ziņā. To panāks, atjaunojot ES augsnes aizsardzības tematisko 
stratēģiju59 un pieņemot rīcības plānu gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma 
nodrošināšanai. Augsnes noslēgšana un piesārņoto degradēto teritoriju sanācija tiks aplūkota 
arī gaidāmajā Ilgtspējīgas būvētās vides stratēģijā. Visbeidzot, programmas “Apvārsnis 
Eiropa”60 augsnes veselības un pārtikas uzdevumu joma būs vērsta uz to, lai izstrādātu 
risinājumus augsnes veselības un funkciju atjaunošanai.

55Šobrīd vai nu notiek, vai arī drīz tiks uzsākta trešā upes baseina apsaimniekošanas plāna (2022.–2027. gadam) 
publiskā apspriede. Tādējādi tiek radīta iespēja lūgumraksta iesniedzējam paust savas bažas par gadījumiem, kuros 
var rasties lindāna piesārņojums. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ 
56 Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, 
OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.
57 Direktīva 98/2020/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, OV L 330, 5.12.2020., 1.–62. lpp.
58 COM/2020/380 galīgā redakcija.
59 Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai (COM(2006) 231).
60Programmas “Apvārsnis Eiropa” augsnes veselības un pārtikas uzdevumu joma.
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