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ŪDEŅU AIZSARDZĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA

Ūdens ir būtisks cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvības procesu nodrošināšanas faktors un ne ar
ko neaizstājams ekonomikas resurss; tā aizsardzības un pārvaldības pasākumi sniedzas pāri
valstu robežām. ES tiesību akti ūdens resursu jomā tika pārveidoti ar Ūdens pamatdirektīvas
(ŪPD) pieņemšanu 2000. gadā, ar kuru virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu apsaimniekošanai
un aizsardzībai upju baseinos ieviesa holistisku pieeju. ŪPD ir papildināta ar starptautiskiem
nolīgumiem un tiesību aktiem, kuri attiecas uz ūdens kvantitāti, kvalitāti un piesārņojumu.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191.–193. pants.

SASNIEGUMI

A. Ūdens pamatdirektīva (ŪPD)
Ar ŪPD pieņemšanu (2000/60/EK) Eiropas ūdens resursu politikas jomā tika veikts
restrukturizācijas process. ŪPD nosaka pamatsistēmu iekšējo virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu,
piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un samazinātu piesārņojumu,
veicinātu ūdens izmantošanas ilgtspēju, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu
stāvokli un mazinātu plūdu un sausuma periodu ietekmi. Izņemot īpašus atbrīvojumus,
īstenojot upju baseinu apsaimniekošanas plānus, jāpanāk visu ūdeņu labs ekoloģiskais stāvoklis.
Četri līdz šim publicētie ziņojumi par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu (COM(2007)0128,
COM(2009)0156, COM(2012)0670) un COM(2015)0120 liecina, ka, lai arī šā mērķa
sasniegšanai ir panākts būtisks progress, galīgie panākumi būs atkarīgi no tā, cik vērienīga būs
dalībvalstu rīcība, kā arī no tā, cik rūpīgi un izmērāmi tās īstenos savus plānus 2015. gadam. Kā
instrumentu datu vākšanai un apmaiņai ES līmenī un virszemes ūdeņos vai ūdens vidē novadīto
piesārņotāju monitoringam Komisija 2007. gadā izveidoja Eiropas informācijas sistēmu par
ūdens resursu kvalitāti WISE (Water Information System for Europe).
Tomēr joprojām pastāv šķēršļi Eiropas ūdens resursu labākai aizsardzībai. Tie ir identificēti
Komisijas 2007. gada 18. jūlija paziņojumā “Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma
problēmai Eiropas Savienībā” (COM(2007)0414). Komisija 2012. gadā publicēja Eiropas
ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu (COM(2012)0673), kura mērķis ir nodrošināt
atbilstoša kvalitātes līmeņa ūdens pieejamību visiem leģitīmajiem tā resursu lietojumiem,
pilnīgāk īstenojot pašreizējo ES politiku ūdens resursu jomā, politikas mērķus ūdens resursu
jomā iekļaujot citos politikas virzienos un novēršot pašreizējā regulējuma trūkumus. Attiecībā
uz pēdējo šajā konceptuālajā plānā paredzēts ieviest ūdens resursu pārskatus un ūdens
izmantošanas efektivitātes mērķa vērtības, kā arī izstrādāt ūdens atkārtotas izmantošanas ES
standartus.
1. Gruntsūdeņi. Tā kā ES gruntsūdeņi nodrošina 75 % dzeramā ūdens kopējā apjoma,

to kvalitāti nopietni apdraud rūpniecības, atkritumu izgāztuvju un lauksaimniecības
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radītais piesārņojums. ŪPD sekmē gruntsūdeņu aizsardzību pret visu veidu piesārņojumu,
un tajā paredzēts izveidot gruntsūdeņu monitoringa tīklus. Direktīva 2006/118/EK
par gruntsūdeņu aizsardzību paredz īpašus kritērijus ūdens labas ķīmiskās kvalitātes
novērtēšanai, tās būtisku un stabilu augšupejošu tendenču identificēšanai un tendenču
maiņas sākuma punktu noteikšanai. Tomēr, izņemot nitrātus un pesticīdus, kuriem
piesārņojuma robežvērtības noteiktas ar attiecīgiem ES tiesību aktiem, visām pārējām
piesārņotājvielām robežvērtības nosaka dalībvalstis.

2. Dzeramais ūdens. Dzeramā ūdens galvenie kvalitātes standarti noteikti Padomes
Direktīvā 98/83/EK. Tajā noteikts pienākums dalībvalstīm regulāri veikt dzeramā ūdens
kvalitātes monitoringu, izmantojot paraugu ņemšanas metodi. Dalībvalstis var iekļaut
savai teritorijai īpašas papildu prasības, taču tikai tad, ja tādējādi tiek panākti augstāki
tā kvalitātes standarti. Šajā direktīvā noteikts arī pienākums regulāri sniegt informāciju
patērētājiem. Bez tam reizi trijos gados par dzeramā ūdens kvalitāti jāziņo Eiropas
Komisijai. Lai esošos noteikumus saskaņotu ar Euratom līgumu, 2013. gadā pieņemta
Padomes Direktīva 2013/51/Euratom, kurā noteiktas veselības aizsardzības prasības
attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī.

3. Peldvietu ūdens. Komisija 2006. gada februārī pieņēma jaunu peldvietu ūdens direktīvu
(2006/7/EK). Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības un vides aizsardzību,
paredzot peldvietu ūdens monitoringu un klasifikāciju (četrās kategorijās). Un tā ir iekļauta
ŪPD. Tajā paredzēta arī plaša sabiedrības informēšana, tādēļ Komisija 2011. gadā pieņēma
lēmumu (2011/321/ES), ar kuru nosaka simbolu, lai informētu sabiedrību par peldvietu
ūdens klasifikāciju un peldēšanās aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties. Komisija un
Eiropas Vides aģentūra (EVA) katru gadu publicē kopsavilkuma ziņojumu par peldvietu
ūdens kvalitāti.

4. Komunālo notekūdeņu attīrīšana (KNA). Direktīvas 91/271/EEK (grozīta ar
Direktīvu 98/15/EK) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu mērķis ir aizsargāt vidi no
komunālo notekūdeņu un ražošanas notekūdeņu novadīšanas kaitīgās ietekmes. Šajā
direktīvā noteikts standartu minimums un termiņi attiecībā uz notekūdeņu savākšanu,
attīrīšanu un novadīšanu, ar to ievieš ierobežojumus attiecībā uz notekūdeņu dūņu
novadīšanu un nosaka prasību pakāpeniski izbeigt notekūdeņu dūņu izgāšanu jūrā.
Īstenošanas ziņojumā par KNA direktīvu 2016. gadā secināts, ka 15 ES dalībvalstīs
ir panākts augsts atbilstības līmenis noteiktajām prasībām. Pārējās 13 ES dalībvalstīs
joprojām ir būtiskas nepilnības šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu. Lai
pārlieku nekavētos ar atbilstības panākšanu, ir nepieciešama stingrāka rīcība un lielākas
investīcijas. Septītajā Vides rīcības programmā un Eiropas ūdens resursu aizsardzības
konceptuālajā plānā uzsvērta komunālo notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas svarīgā
nozīme.

5. Virszemes ūdeņu ķīmiskā piesārņojuma novēršanas stratēģijas. 20. gs. 70. un 80. gados
pieņemtie tiesību akti, kas paredz pasākumus virszemes ūdeņu ķīmiskā piesārņojuma
novēršanai, zaudēja spēku 2012. gada beigās, un tos aizstāja ar ŪPD noteikumiem.
Saskaņā ar tiem ES līmenī jānosaka to prioritāro vielu saraksts, kas rada būtisku risku
ūdens videi vai ar tās starpniecību, to skaitā arī prioritāru bīstamo vielu kopums. Vides
kvalitātes standartu direktīvā (2008/105/EK), ar ko aizstāj Komisijas Lēmumu 2455/2001/
EK, noteiktas 33 prioritāro vielu un 8 citu piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas
robežvērtības virszemes ūdeņos. Sarakstā ar grozošo Direktīvu 2013/39/ES iekļautas
12 jaunas vielas, kā arī paredzēts pienākums Komisijai izveidot tādu vielu papildu sarakstu
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(kontrolsarakstu), kuru monitorings jāveic visās dalībvalstīs, un ir nepieciešams prioritāro
vielu saraksta turpmākai pārskatīšanai.

6. Nitrātu direktīva. Ūdeņu aizsardzība no lauksaimnieciskas darbības radītā
piesārņojuma ar nitrātiem ir noteikta Direktīvā 91/676/EEK (Nitrātu direktīva) un
Regulā (EK) Nr. 1882/2003, kurā noteikta prasība dalībvalstīm reizi četros gados
nosūtīt Komisijai ziņojumu par labas lauksaimniecības prakses noteikumiem, par
noteiktajām pret nitrātiem jutīgajām zonām (NJZ), par ūdens monitoringu, kā arī rīcības
programmu kopsavilkumus. Gan šīs direktīvas, gan regulas mērķis ir nodrošināt dzeramā
ūdens aizsardzību un novērst eitrofikācijas izraisīto kaitējumu, kas attiecībā uz fosfātu
izmantošanu mazgāšanas līdzekļos tiek ierobežots arī ar Regulu (EK) Nr. 2004/648/EK. Lai
gan pēdējais īstenošanas ziņojums (COM(2013)0683) liecina par lauksaimniecības radītā
piesārņojuma samazināšanos, 2012. gada konceptuālajā plānā Nitrātu direktīva minēta kā
viens no svarīgākajiem pasākumiem ŪPD mērķu sasniegšanai.

Direktīvas 2007/60/EK (ES Plūdu direktīva) mērķis ir to risku mazināšana un pārvaldība, ko
cilvēka veselībai, videi, infrastruktūrai un īpašumam rada plūdi. Tajā dalībvalstīm noteikts
pienākums līdz 2011. gadam veikt sākotnējo novērtējumu plūdu riskam pakļauto upju baseinu
un ar tiem saistīto krasta teritoriju identificēšanai, un līdz 2015. gadam sagatavot plūdu
riska kartes un pārvaldības plānus, kas vērsti uz plūdu novēršanu, aizsardzību pret plūdiem
un gatavību rīcībai ārkārtas situācijās. Visi šie uzdevumi jāveic saskaņā ar ŪPD un tajā
paredzētajiem upju baseinu apsaimniekošanas plāniem.
B. ES Piekrastes un jūras vides aizsardzības politika
1. Jūras stratēģijas pamatdirektīva. Jūras stratēģijas pamatdirektīva (Direktīva 2008/56/

EK) nosaka mērķi līdz 2020. gadam panākt jūras ūdeņu labu ekoloģisko stāvokli,
turpināt to aizsardzību un saglabāšanu un novērst turpmāku stāvokļa pasliktināšanos.
Šī direktīva ir pirmais ES tiesību instruments, kas attiecas uz jūras vides bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību. Tā tiesiskajā regulējumā nostiprina ekosistēmu pieeju tādu
cilvēka darbību pārvaldībai, kurām ir ietekme uz jūras vidi, integrējot vides aizsardzības
un ilgtspējīgas izmantošanas principus. Šajā direktīvā identificēti Eiropas jūras vides
reģioni un apakšreģioni ģeogrāfiskajās robežās, kas noteiktas ar reģionālajām konvencijām
par jūras vidi. Lai līdz 2020. gadam panāktu labu ekoloģisko stāvokli, dalībvalstīm
līdz 2010. gadam bija jāizstrādā savas jūras vides stratēģijas, kas reizi sešos gados ir
jāpārskata. Komisijas Lēmumā 2010/477/ES par laba jūras ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem
un metodiskajiem standartiem noteikti laba vides stāvokļa kritēriji un ar tiem saistītie
novērtējuma indikatori.

2. Jūras piesārņojums. Kuģa “Erika” avārijas izraisītā naftas produktu piesārņojuma
katastrofa 2000. gadā mudināja ES nostiprināt savu lomu kuģošanas drošības un
jūras piesārņojuma jomā, pieņemot Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras
drošības aģentūras (EMSA) izveidošanu. Direktīva 2005/35/EK par kuģu radīto
piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem, ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Direktīvu 2009/123/EK, paredzēta, lai nodrošinātu, ka tiem, kas atbildīgi par
piesārņojošu vielu noplūdēm jūrā, piemēro efektīvas un preventīvas sankcijas, kas var būt
krimināltiesiskas vai administratīvas.

3. Integrētā jūrlietu politika. Jūras stratēģijas pamatdirektīva ir pārnozaru integrētās
ES jūrlietu politikas (COM(2007)0575) vides pīlārs, kuras mērķis ir panākt jūru
ekonomiskā potenciāla pilnīgu izmantošanu, nepieļaujot negatīvu ietekmi uz vidi.
Komisijas paziņojumā “Jūras nozaru izaugsme un izaugsmes noturību veicinošās
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iespējas” (COM(2012)0494) uzsvērts integrētās jūrniecības politikas ieguldījums
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

4. Integrēta piekrastes teritoriju pārvaldība (IPTP). ES Ieteikumā 2002/413/EK par IPTP
noteikti piekrastes teritoriju pareizas plānošanas un pārvaldības principi, kuri dalībvalstīm
jāievēro, izstrādājot valsts stratēģijas.

C. ES starptautiskie nolīgumi par reģionālajiem ūdeņiem
Eiropā jūras vides ūdens resursu aizsardzību reglamentē četras sadarbības struktūras (reģionālās
jūras konvencijas) starp dalībvalstīm un kaimiņvalstīm, ar kurām tām ir kopīgi ūdeņi:
1992. gada OSPAR konvencija par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumu
daļā; 1992. gada Helsinku konvencija (HELCOM) par Baltijas jūras reģiona jūras vides
aizsardzību; 1995. gada Barselonas konvencija (UNEP-MAP) par Vidusjūras aizsardzību;
1992. gada Bukarestes konvencija par Melnās jūras aizsardzību pret piesārņojumu; ES upju
ūdeņu aizsardzību īsteno saskaņā ar 1996. gada Konvenciju par Donavas aizsardzību un ar
2009. gada Konvenciju par Reinas aizsardzību. Reģionālās sadarbības rezultātā vides jomā,
kurā galvenā uzmanība pievērsta jūras videi vai upju baseiniem, ES izstrādātas vairākas
makroreģionālās stratēģijas: stratēģija Baltijas jūras reģionam (pirmā visaptverošā ES stratēģija
makroreģionam) (2009), stratēģija Donavas reģionam (2011) un nesen pieņemtā stratēģija
Adrijas un Jonijas jūras reģionam (2014).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments regulāri ir uzņēmies iniciatīvu ūdeņu aizsardzības jomā. Pēc naftas noplūdes
katastrofas 2000. gada janvārī, ko izraisīja kuģa “Erika” avārija, tas aicināja īstenot ilgtspējīgu
ilgtermiņa Eiropas transporta politiku, lai novērstu jebkādas turpmākas naftas piesārņojuma
katastrofas. Attiecībā uz jūrlietu politiku Parlaments uzsvēra bioloģiskās daudzveidības,
ekoinovāciju un klimata pārmaiņu ietekmes uz jūrām nozīmi, un izvirzīja mērķi sasniegt labu
ekoloģisko stāvokli.
Parlaments 2008. gada jūnijā ar lielu balsu vairākumu atbalstīja jaunos ES ūdens kvalitātes
noteikumus. Pieprasot, ka prioritāro vielu saraksts jāpārskata divu gadu laikā pēc vides kvalitātes
standartu direktīvas stāšanās spēkā, Parlaments ir nodrošinājis iespēju papildināt toksisko vielu
sarakstu. Turklāt tas ir no jauna stingri noteicis mērķi 20 gadu laikā pilnībā izbeigt 13 prioritāro
bīstamo vielu emisijas. Pēc tam 2012. gadā Parlaments deva ieguldījumu šīs direktīvas
atjaunināšanā, tajā iekļaujot jaunas prioritāras vielas. Parlaments 2012. gada ziņojumā par ES
tiesību aktu īstenošanu ūdens resursu jomā aicināja pievērst papildu uzmanību reģionālajai
dimensijai, uzsvēra, cik nepieciešami ir uzticami dati, atzīmēja ar ūdens resursiem saistīto
jautājumu integrācijas nepieciešamību, atbalstīja holistisku pieeju ūdens resursu aizsardzībai
un izteica atbalstu pētniecībai un inovācijām šajā jomā. Parlaments ir atzinīgi novērtējis un
atbalstījis Septīto vides rīcības programmu un Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo
plānu.
Parlaments 2015. gada septembrī ar lielu balsu vairākumu nobalsoja par to, ka jāsagatavo
ziņojums par paveikto attiecībā uz šajā jomā pirmo pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”, kas
Komisiju aicina iesniegt priekšlikumus tiesību aktiem, ar kuriem īsteno ANO atzītās cilvēka
tiesības uz ūdensapgādi un sanitāriju. Šī iniciatīva jo īpaši rosina ES institūcijas un dalībvalstis
nodrošināt, lai visi iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības uz ūdensapgādi un sanitāriju,
lai uz ūdens apgādi un ūdens resursu pārvaldību neattiektos iekšējā tirgus noteikumi un
liberalizācija. Savā 2015. gada 8. septembra rezolūcijā[1] Parlaments aicināja Komisiju sagatavot

[1]Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0294.
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likumdošanas priekšlikumus un vajadzības gadījumā pārskatīt ŪPD, lai atzītu tiesības uz ūdens
vispārējo pieejamību un cilvēktiesības uz ūdeni.
Dagmara Stoerring
11/2017
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