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B9-0000/2020 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu 

īstenošanu 

(2020/2613(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (“Ūdens pamatdirektīva”)1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (“Gruntsūdeņu direktīva”)2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/105/EK 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 (“Vides kvalitātes standartu 
direktīva”) 3, 

– ņemot vērā Direktīvu 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (“Plūdu 
direktīva”)4, 

– ņemot vērā Padomes direktīvu (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
(“Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva”)5, 

– ņemot vērā Ūdens pamatdirektīvas un Plūdu direktīvas atbilstības pārbaudi6, 

– ņemot vērā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas novērtējumu7, 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens 
atkalizmantošanas minimālajām prasībām8, 

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)9, 

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata 
un vides jomā10, 

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu “Eiropas vide 2020 — pašreizējais 

                                              
1 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp. 
2 OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp. 
3 OV L 348, 24.12.2008., 84.–97. lpp. 
4 OV L 288, 6.12.2007., 27.–34. lpp. 
5 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp. 
6 SWD (2019)439 un kopsavilkums pieejams SWD (2019)440  
7 SWD (2019)700 un kopsavilkums pieejams SWD (2019)701  
8 iesniegts pieņemšanai plenārsēdē 
9 COM(2017) 753 final, 11.1.2018 
10 2019/2930(RSP) 
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stāvoklis un nākotnes perspektīvas: zināšanas pārejai uz ilgtspējīgu Eiropu”11, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss”12, 

– ņemot vērā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam13, 

– ņemot vērā stratēģiju “No lauka līdz galdam”14, 

– ņemot vērā Septīto vides rīcības programmu15, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns”16, 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”17, 

– ņemot vērā paziņojumu “Eiropas lielā stunda – jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 

paaudzei”18, 

– ņemot vērā 2019. gada 11. marta paziņojumu “Eiropas Savienības stratēģiskā pieeja 
attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē”19, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas un ESAO 2020. gada maija kopīgo pētījumu 

“Ūdensapgādes, sanitārijas un pretplūdu aizsardzības finansēšana – ES dalībvalstu 
problēmas un politikas risinājumi” 20, 

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un jo īpaši 6. ilgtspējīgas attīstības mērķi 
par tīru ūdeni un sanitāriju21, 

– ņemot vērā IPBES 2019. gada maija globālo novērtējuma ziņojumu par bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem22, 

                                              
11 pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020 
12 COM(2019) 640 
13 COM(2020) 380 
14 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas 

vārdā”, COM(2020) 381 final, 20.05.2020 
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1386/2013/ES (2013. gada 20. novembris) par vispārējo 
Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”, 

OV L 354, 28.12.2013., 171.–200. lpp. 
16 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns. Eiropas zaļā kursa investīciju plāns”, COM/2020/21 
final, 14.1.2020 
17 COM(2020) 98  
18 COM(2020) 456 
19 COM (2019) 128 
20 pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-

protection-6893cdac-en.htm 
21 ietverts Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. septembra rezolūcijā Nr. 70/1 “Pārveidosim mūsu pasauli: 

ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” 
22 Globālais novērtējuma ziņojums par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, ko sagatavojusi 
Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā 
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– ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”23, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas [2020. gada 1. jūlija] atzinumu par Ūdens pamatdirektīvas, 

Gruntsūdeņu direktīvas, Vides kvalitātes standartu direktīvas un Plūdu direktīvas 
atbilstības pārbaudi24, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra 
atzinumu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens 

atkalizmantošanas minimālajām prasībām (caurviju programma)”25, 

– ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Padomei un Komisijai uzdotos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski, par ES 
ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošanu26, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 
priekšlikumu, 

A. tā kā ūdens ir neatņemams sabiedriskais labums, kas ir nepieciešams dzīvībai, un ūdens 
apsaimniekošanai ir būtiska nozīme ES ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanā, kā arī 

resursu izmantošanā un tautsaimnieciskajā ražošanā; tā kā Eiropai ir jārod efektīvi 
risinājumi pašreizējām ūdens resursu problēmām un efektīvi jāpārvalda esošie ūdens 
resursi, jo tie tieši ietekmē cilvēku veselību, enerģijas ražošanu, lauksaimniecību un 
pārtikas nodrošinājumu; 

B. tā kā ar Ūdens pamatdirektīvu ir izveidota sistēma 110 000 virszemes ūdenstilpju 
aizsardzībai ES, lai līdz 2015. gadam sasniegtu labus ekoloģiskos un ķīmiskos rādītājus; 
tā kā atbilstības pārbaudē tika konstatēti būtiski trūkumi ES ūdens apsaimniekošanas 
jomas tiesību aktu īstenošanā, kuru atbilstība, visticamāk, netiks panākta līdz 2027. gada 

termiņam; 

C. tā kā labi ķīmiskās kvalitātes rādītāji ir sasniegti tikai 38 % virszemes ūdeņu un tikai 40 
% ir labi ekoloģiskās kvalitātes rādītāji vai potenciāls šādus rādītājus sasniegt; 

D. tā kā Ūdens pamatdirektīvas efektivitāte ir atkarīga no tās īstenošanas dalībvalstīs; 

E. tā kā ūdens ieguve rada ievērojamu spiedienu uz ES ūdeņiem; tā kā aptuveni ceturto daļu 
ūdens, kas iegūts no ES dabiskās vides, izmanto lauksaimniecībā; tā kā tika panākta 
vienošanās par jauno regulu par ūdens atkalizmantošanu, ar ko atvieglos attīrītu komunālo 
notekūdeņu izmantošanu lauksaimnieciskajā apūdeņošanā; 

F. tā kā galvenais ūdens piesārņojuma cēlonis ES ir neattīrītu vai nepietiekami attīrītu 
komunālo un/vai rūpniecisko notekūdeņu novadīšana; tā kā galvenais izkliedētais ūdens 
piesārņojuma avots ir lauksaimniecība, kuras dēļ vidē nonāk barības vielas, pesticīdi un 

                                              
(IPBES), pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://ipbes.net/global-assessment 
23 www.right2water.eu  
24 https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020  
25 OV C 110, 22.3.2019., 94.–98. lpp. 
26 O [000XXX/YYY] and O [000XXX/YYY] 

http://www.right2water.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
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citas piesārņojošas vielas; 

G. tā kā izšķirīga nozīme ir tam, lai, kad vien iespējams, tiktu novērsts ķīmiskais 

piesārņojums virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos, kas ir visrentablākais pasākums; 

H. tā kā atbilstības pārbaudē tika konstatēts, ka Ūdens pamatdirektīva “ir pietiekami 
preskriptīva attiecībā uz risināmajām problēmām un pietiekami elastīga, lai vajadzības 
gadījumā pastiprinātu tās īstenošanu saistībā ar jaunām problēmām, kas nav minētas 

direktīvā, piemēram, klimata pārmaiņām, ūdens trūkumu un jaunām piesārņojošām 
vielām”; 

I. tā kā saldūdens bioloģiskā daudzveidība Eiropā ir apdraudēta; tā kā veselīgas un noturīgas 
saldūdens ekosistēmas spēj lielākā mērā mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgoties 

tām; 

J. tā kā trešdaļa Eiropas valstu cieš no ūdens trūkuma, t. i., tajās ir mazāk nekā 5000 m³ 
ūdens uz vienu iedzīvotāju gadā27; 

K. tā kā ūdens ir būtisks barošanās tīkla elements; tā kā laba gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

kvalitāte ir nepieciešama, lai izveidotu taisnīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas 
sistēmu, kā minēts stratēģijā “No lauka līdz galdam”; 

L. tā kā Eiropā pašlaik ir vairāk nekā 21 000 hidroelektrostaciju; tā kā nav veikti visaptveroši 
ES pasākumi aizsprostu likvidācijai; 

M. tā kā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva efektīvi samazināja ūdenstilpju 
piesārņojumu, visā ES samazinot bioķīmiskā skābekļa, slāpekļa un fosfora patēriņa slodzi 
attīrītajos notekūdeņos, 

1. atzinīgi vērtē Ūdens pamatdirektīvas panākumus, ar ko izveidota atbilstoša pārvaldības 

sistēma integrētai ūdens resursu apsaimniekošanai un palēnināta ūdens kvalitātes 
pasliktināšanās; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas novērtējumu, ka Ūdens pamatdirektīva atbilst paredzētajam 
mērķim, tomēr tās īstenošana ir jāuzlabo un jāpaātrina; 

3. pauž nožēlu, ka Ūdens pamatdirektīvas mērķi joprojām nav sasniegti galvenokārt 
nepietiekama finansējuma, īpaši lēnas īstenošanas, nepietiekamas izpildes un direktīvas 
atbrīvojumu plašas izmantošanas dēļ, ka vides mērķu integrācija nozaru rīcībpolitikās nav 
bijusi pietiekama un ka puse no ES ūdenstilpēm joprojām nav labā stāvoklī; 

4. atzīmē, ka klimata pārmaiņām var būt ļoti negatīva ietekme uz saldūdens avotiem, jo 
sausuma dēļ samazināsies upju plūsmas un palielināsies piesārņojošo vielu koncentrācija, 
un intensīvu nokrišņu dēļ var celties pilsētu un lauksaimniecības virszemes noteces ūdeņu 
līmenis; uzsver, ka temperatūras paaugstināšanās palielina ūdens resursu noslodzi, 

ietekmējot vairākas ekonomikas nozares; uzsver, ka gaidāmajā ES stratēģijā par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām būtu pienācīgi jāņem vērā ūdens ekosistēmu 

                                              
27 https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html 

https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html
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izturētspēja, plūdi un ūdens trūkums; 

5. atzīmē, ka ķīmisko produktu jomā ir iespējami uzlabojumi; aicina Komisiju atjaunināt 

Ūdens pamatdirektīvas pielikumos iekļauto attiecīgo vielu sarakstu; iesaka izstrādāt 
jaunas pamatnostādnes par ķīmisko vielu maisījumu uzraudzības metožu uzlabošanu; 

6. atzīmē, ka principam “one-out-all-out” (“ja neatbilst viens, tad neatbilst viss”) būtu 
jāpaliek neskartam, tomēr tas rada problēmas ziņošanā par progresu, kāds panākts 

attiecībā uz atsevišķiem parametriem; prasa izstrādāt papildu ziņošanas metodes 
(piemēram, cik atlicis līdz mērķa sasniegšanai); uzsver, cik būtiska ir pārredzamība un 
visaptverošas informācijas sniegšana sabiedrībai par ūdens kvalitāti ES; 

7. pauž nožēlu, ka vairāk nekā pusei Eiropas ūdenstilpju piemēroti atbrīvojumi no 

noteikumu piemērošanas un pamatojumi šādam atbrīvojumam sniegti visai ierobežotā 
apmērā; prasa atjaunināt vadlīnijas par atbrīvojumu izmantošanu, lai ierobežotu šādu 
praksi; 

8. pauž nožēlu, ka izmaksu atgūšanas princips, ar ko paredz, ka visu ūdens lietotāju 

finansiālā līdzdalība ir efektīva un samērīga, vairākās dalībvalstīs joprojām tiek piemērots 
reti vai netiek piemērots vispār; aicina dalībvalstis apsvērt un īstenot atbilstīgu ūdens cenu 
politiku un pilnībā piemērot izmaksu atgūšanas principu saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu; tomēr uzsver, ka visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt pieejamam ūdenim 

par pieņemamu cenu; 

9. uzsver, cik būtiski ir arī turpmāk pievērsties saldūdens un sālsūdens eitrofikācijai, ko 
izraisa slāpeklis un fosfors no notekūdeņiem un citiem avotiem, tostarp no 
lauksaimniecības; 

10. atzīmē, ka hidroelektrostacijas nodrošina lielāko atjaunojamās enerģijas daļu ES, tomēr 
norāda, ka aizsprostu būvniecība var negatīvi ietekmēt dzīvotnes un ka Ūdens 
pamatdirektīva paredz stingrus kritērijus hidromorfoloģisko apstākļu aizsardzībai; prasa 
stingri novērtēt izrietošo izmaiņu ietekmi uz ūdens kvalitāti un ekosistēmām; 

11. atzīmē, ka pāreja no kravu autopārvadājumiem uz iekšzemes ūdensceļiem būtu jāveic 
vienlaikus ar atbalstu ilgtspējīgām, alternatīvām degvielām un iekšzemes kuģošanas 
tehnoloģijām, lai samazinātu SEG emisijas un novērstu ūdenstilpju kvalitātes 
pasliktināšanos; 

12. atzinīgi vērtē to, ka Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva ir ļāvusi samazināt 
notekūdeņu daudzumu, tādējādi veicinot ūdens kvalitātes uzlabošanos, tomēr pauž nožēlu 
par to, ka Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas novērtējumā nav analizēta 
efektivitāte attiecībā uz rūpniecisko notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas sistēmās un 

komunālo notekūdeņu iekārtās; 

13. atzīmē, ka Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā nav veltīta pietiekama uzmanība 
nokrišņu ūdens pārplūdēm un pilsētu notecēm, kā arī atsevišķu sistēmu un mazu 
aglomerāciju problēmām; 

14. aicina dalībvalstis pilnīgu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai panākt pēc iespējas drīzāk un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2027. gadā; 
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15. aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis ūdens resursu direktīvu īstenošanā, sniedzot 
tehnisku palīdzību un pienācīgu apmācību, apmainoties ar paraugpraksi un speciālajām 

zināšanām; 

16. aicina Komisiju veikt stingrus un steidzamus pasākumus, vēršoties pret dalībvalstu 
pārkāpumiem, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 
2027. gadā pilnībā ievēro Ūdens pamatdirektīvu; mudina Komisiju rīkoties saistībā ar 

uzsāktajām pārkāpumu procedūrām, kas saistītas ar sistemātiskiem ūdens resursu jomas 
tiesību aktu pārkāpumiem; 

17. uzsver, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir jāsaskaņo ar Ūdens pamatdirektīvu 
attiecībā uz nepieciešamību pastiprināt ūdens aizsardzības pasākumus lauksaimniecībā; 

atzinīgi vērtē to, ka uzlabota barības vielu pārvaldība ir iekļauta kā viens no jauno KLP 
stratēģisko plānu un bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem; 

18. mudina Komisiju saskaņot un uzlabot ūdens kvalitātes uzraudzības sistēmas, cita starpā 
vācot datus par pesticīdu atliekām un metabolītiem Eiropas ūdenstilpēs; 

19. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt sausuma pārvaldības stratēģijas, kas būtu daļa 
no upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un plūdu riska pārvaldības plāniem; 
 

20. ierosina sausuma problēmu risināt ar projektiem par neizmantotu karjeru 

atkalizmantošanu, kuri pārveidoti par baseiniem, lai noturētu lietusūdeņus un plūdu 
viļņus; mudina veikt pētniecību un ieguldījumus šajā virzienā; 

21. aicina dalībvalstis apzināt un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus un pastiprināt centienus 
uzturēt un no jauna ieguldīt esošajā infrastruktūrā, kas nerada bažas par vides vai 

sabiedrības veselību; uzsver, ka ir jāsniedz finansiāls atbalsts inovatīvām metodēm un 
dabā balstītiem risinājumiem; 

22. mudina Plūdu riska pārvaldības direktīvu labāk integrēt rīcībpolitikās, ar kurām par 
prioritāti nosaka dabā balstītus risinājumus, un mudina attiecīgi pielāgot finansējuma 

plūsmas; 

23. prasa aktīvāk rīkoties Savienības un dalībvalstu līmenī, lai pievērstos piesārņojošām 
vielām, kas rada jaunas bažas, tādām kā mikroplastmasa un zāles; 

24. prasa uzlabot sabiedrisko apspriešanu, sabiedrības informētību un izglītību un veicināt 

starpnozaru dialogu; 

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


