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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/…/EK 

(... gada ...) 

par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2, 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3, 

                                                 

1 OV C 112, 30.4.2004., 40. lpp. 
2 OV C 109, 30.4.2004., 29. lpp. 
3 Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

Padomes ... Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta ... 
Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 
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tā kā: 

(1) Gruntsūdeņi ir vērtīgs dabas resurss, kuri tādēļ jāaizsargā pret ķīmisku piesārņojumu. Tas ir 

īpaši svarīgi attiecībā uz tām ekosistēmām, kas ir atkarīgas no gruntsūdeņiem, un attiecībā 

uz gruntsūdeņu izmantošanu ūdensapgādei lietošanai cilvēku uzturā; 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 1600/2002/EK (2002. gada 22. jūlijs), ar ko 

nosaka Sesto Kopienas Vides rīcības programmu 1, ir noteikts mērķis sasniegt tādu ūdens 

kvalitāti, kas nerada būtiskas sekas un riskus cilvēku veselībai un videi; 

(3) Lai aizsargātu vidi kopumā un jo īpaši cilvēku veselību, vajadzētu nepieļaut, novērst vai 

samazināt bīstamu piesārņojošu vielu koncentrāciju gruntsūdeņos. 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 2, ir iekļauti visaptveroši 

noteikumi par gruntsūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. Saskaņā ar minētās direktīvas 

17. pantu būtu jāpieņem pasākumi, lai novērstu un kontrolētu gruntsūdeņu piesārņojumu, 

tostarp kritēriji gruntsūdeņu labas ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai, kā arī kritēriji 

ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču identificēšanai un tendenču maiņas 

sākumpunktu noteikšanai; 

                                                 

1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp. 
2 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2455/2001/EK 

(OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.). 
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(5) Ņemot vērā nepieciešamību sasniegt pastāvīgu gruntsūdeņu aizsardzības līmeni, būtu 

jāizstrādā kvalitātes standarti un robežvērtības un uz kopīgu pieeju balstīta metodoloģija, lai 

varētu noteikt kritērijus gruntsūdeņu objektu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai. 

(6) Nitrātu, augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu kvalitātes standarti būtu jānosaka kā Kopienas 

kritēriji gruntsūdeņu objektu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai, un būtu jānodrošina 

atbilstība, attiecīgi, Padomes Direktīvai 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz 

ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti 1, 

Padomes Direktīvai 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu 

laišanu tirgū 2 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/8/EK (1998. gada 16. 

februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū 3. 

(7) Noteikumi par gruntsūdeņu ķīmisko kvalitāti neattiecas uz dabā sastopamām vielu vai jonu 

augstām koncentrācijām vai to rādītājiem, kas ir vai nu gruntsūdeņu objektā, vai saistītā 

virszemes ūdenstilpē un ko izraisījuši hidroģeoloģiski apstākļi, uz kuriem neattiecas 

piesārņojuma definīcija. Tāpat minētie noteikumi neattiecas uz īslaicīgām telpā ierobežotām 

izmaiņām plūsmas virzienā un ķīmiskajā sastāvā, ko neuzskata par ieplūšanu. 

(8) Būtu jānosaka kritēriji piesārņojošu vielu koncentrācijas ievērojamu un stabilu augšupejošu 

tendenču identificēšanai un tendenču maiņas sākumpunktu noteikšanai, ņemot vērā 

iespējamo kaitīgo ietekmi uz saistītām ūdens ekosistēmām vai atkarīgām sauszemes 

ekosistēmām. 

                                                 

1 OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.). 

2 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.). 

3 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003. 
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(9) Ja iespējams, dalībvalstīm būtu jāizmanto statistiskās procedūras ar nosacījumu, ka tās 

atbilst starptautiskiem standartiem un veicina monitoringa rezultātu ilgtermiņa 

salīdzināmību starp dalībvalstīm. 

(10) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 22. panta 2. punkta trešo ievilkumu no 2013. gada 

22. decembra atceļ Padomes Direktīvu 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par 

gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu 1. Ir jānodrošina tādas 

aizsardzības nepārtrauktība, kas ir izveidota ar Direktīvu 80/68/EEK attiecībā uz 

pasākumiem, lai novērstu gan tiešu, gan netiešu piesārņojošo vielu ievadīšanu gruntsūdeņos. 

(11) Ir jānošķir bīstamas vielas, kuru ievadīšana būtu jānovērš, un citas piesārņojošas vielas, kuru 

ievadīšana būtu jāierobežo. Lai noteiktu bīstamās un nebīstamās vielas, kuras rada tiešu vai 

potenciālu piesārņojuma risku, būtu jāizmanto Direktīvas 2000/60/EK VIII pielikums, kurā 

uzskaitītas galvenās piesārņojošās vielas, kas attiecas uz ūdens vidi. 

(12) Lai nodrošinātu sistemātisku gruntsūdeņu aizsardzību, dalībvalstīm, kurām ir kopīgi 

gruntsūdeņu objekti, būtu jākoordinē savas darbības attiecībā uz monitoringu, robežvērtību 

noteikšanu un bīstamu vielu identificēšanu. 

(13) Atsevišķās situācijās būtu jāpieļauj atkāpes no pasākumiem, lai novērstu vai ierobežotu 

piesārņojošu vielu ievadīšanu gruntsūdeņos. 

                                                 

1 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/692/EEK 
(OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.). 
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(14) Ir jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz laikposmu no šīs direktīvas īstenošanas dienas līdz 

dienai, kad Direktīva 80/68/EEK ir atcelta. 

(15) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu 

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību 1, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

                                                 

1 OV C 184, 17.7.1999., 23. lpp. 
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1. pants 

Mērķis 

1. Ar šo direktīvu atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 17. panta 1. un 2. punktam nosaka īpašus 

pasākumus, lai novērstu un kontrolētu gruntsūdeņu piesārņojumu. Šie pasākumi jo īpaši ietver: 

a) kritērijus gruntsūdeņu labas ķīmiskās kvalitātes noteikšanai; un 

b) kritērijus ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču identificēšanai un maiņai, kā arī 

tendenču maiņas sākumpunktu noteikšanai. 

2. Tāpat ar šo direktīvu papildina Direktīvas 2000/60/EK noteikumus, kas paredz novērst vai 

samazināt piesārņojošu vielu ievadīšanu gruntsūdeņos, un tiecas novērst visu gruntsūdeņu objektu 

stāvokļa pasliktināšanos. 

2. pants 

Definīcijas 

Papildus Direktīvas 2000/60/EK 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā direktīvā piemēro šādas 

definīcijas: 



 

 
12062/1/05  mv 7 
 DG I  LV 

1) "gruntsūdeņu kvalitātes standarts" ir vides kvalitātes standarts, kas izteikts kā piesārņojošas 

vielas vai piesārņojošu vielu grupas vai piesārņojuma rādītāja koncentrācija gruntsūdeņos, 

kuru nevajadzētu pārsniegt, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi; 

2) "robežvērtība" ir gruntsūdeņu kvalitātes standarts, ko nosaka dalībvalstis saskaņā ar 

3. pantu; 

3) "ievērojama un stabila augšupejoša tendence" ir statistiski nozīmīgs piesārņojošas vielas, 

piesārņojošu vielu grupas vai piesārņojuma rādītāja koncentrācijas pieaugums, kas norāda 

vides risku, attiecībā uz kuru konstatēts, ka saskaņā ar 5. pantu nepieciešama tendenču 

maiņa; 

4) "piesārņojošu vielu ievadīšana gruntsūdeņos" ir cilvēku darbības izraisīta piesārņojošu 

vielu tieša vai netieša ievadīšana gruntsūdeņos. 

3. pants 

Kritēriji gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai 

1. Gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai atbilstoši 

Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 2.3. iedaļai dalībvalstis izmanto šādus kritērijus: 
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a) I pielikumā minētos gruntsūdeņu kvalitātes standartus; 

b) robežvērtības, ko saskaņā ar II pielikuma A daļā izklāstīto procedūru dalībvalstis 

nosaka piesārņojošām vielām, piesārņojošu vielu grupām vai piesārņojuma 

rādītājiem, kuri dalībvalsts teritorijā identificēti kā tādi, kuru dēļ gruntsūdeņu 

objektus vai objektu grupas var raksturot kā riska objektus vai grupas, ņemot vērā 

vismaz II pielikumā B daļā iekļauto sarakstu. 

2. Robežvērtības var noteikt valsts līmenī, upes baseina apgabala līmenī vai starptautiska 

upes baseina apgabala daļā, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, vai gruntsūdeņu objekta vai 

objektu grupas līmenī. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka gruntsūdeņu objekti, kas kopīgi divām vai vairāk dalībvalstīm, 

un gruntsūdeņu objekti, kur gruntsūdeņi šķērso dalībvalsts robežu, robežvērtību noteikšana 

notiek, attiecīgajām dalībvalstīm sadarbojoties savā starpā saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EK 3. panta 4. punktu. 

4. Ja gruntsūdeņu objekts vai objektu grupa plešas aiz Kopienas teritorijas, attiecīgās 

dalībvalstis cenšas noteikt robežvērtības, sadarbojoties ar attiecīgajām valstīm, kas nav 

dalībvalstis, saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 5. punktu. 

5. Dalībvalstis nosaka robežvērtības atbilstoši 1. punkta b) apakšpunktam pirmo reizi vēlākais 

līdz 2008. gada 22. decembrim. 
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Visas noteiktās robežvērtības publicē upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas jāiesniedz saskaņā 

ar Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, tostarp II pielikuma C daļā izklāstītās informācijas 

kopsavilkumu.6. Pēc tam dalībvalstis veic grozījumu robežvērtību sarakstā, ja jauna 

informācija par piesārņojošām vielām, piesārņojošu vielu grupām vai piesārņojuma 

rādītājiem norāda, ka robežvērtību vajadzētu noteikt papildu vielām vai ka esošo 

robežvērtību vajadzētu grozīt, vai ka robežvērtību, kas iepriekš izņemta no saraksta, 

vajadzētu atkal iekļaut, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. 

Robežvērtības var izņemt no saraksta, kad attiecīgais gruntsūdeņu objekts vairs nav 

pakļauts riskam, ko rada attiecīgās piesārņojošās vielas, piesārņojošām vielu grupas vai 

piesārņojuma rādītāji. 

Par jebkurām šādām izmaiņām robežvērtību sarakstā ziņo saskaņā ar upes baseina 

apsaimniekošanas plāna periodisko pārskatu. 

7. Ņemot vērā dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija saskaņā ar 5. punktu publicē 

ziņojumu vēlākais līdz 2009. gada 22. decembrim. 

4. pants 

Procedūra gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai 

1. Dalībvalstis izmanto 2. punktā noteikto procedūru, lai novērtētu gruntsūdeņu objekta 

ķīmisko kvalitāti. Attiecīgos gadījumos dalībvalstis, īstenojot šo procedūru, var sagrupēt 

gruntsūdeņu objektus saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK V pielikumu. 
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2. Gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas ķīmisko kvalitāti uzskata par labu, ja: 

a) I pielikumā uzskaitītās gruntsūdeņu kvalitātes standartu vērtības un attiecīgās 

robežvērtības, kas noteiktas saskaņā ar 3. pantu un II pielikumu, netiek pārsniegtas 

nevienā monitoringa vietā attiecīgajā gruntsūdeņu objektā vai objektu grupā; vai 

b) gruntsūdeņu kvalitātes standartu vērtība vai robežvērtība ir pārsniegta vienā vai 

vairākās monitoringa vietās, bet attiecīgā izmeklēšana saskaņā ar III pielikumu 

apstiprina, ka: 

i) pamatojoties uz III pielikuma 3. punktā minēto novērtējumu, piesārņojošo 

vielu koncentrācija, kas pārsniedz gruntsūdeņu kvalitātes standartus vai 

robežvērtības, netiek uzskatīta par tādu, kas radītu būtisku risku videi, 

attiecīgos gadījumos ņemot vērā skartā gruntsūdeņu objekta apjomu; 

ii) tiek ievēroti Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 2.3.2. tabulā izklāstītie pārējie 

nosacījumi attiecībā uz gruntsūdeņu labu ķīmisko kvalitāti labiem rādītājiem 

saskaņā ar šīs direktīvas III pielikuma 4. punktu; 

iii) attiecīgos gadījumos - tiek ievērotas Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 3. punkta 

prasības saskaņā ar šīs direktīvas III pielikuma 4. punktu; 
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iv) piesārņojums nav būtiski pasliktinājis attiecīgā gruntsūdeņu objekta vai kāda 

attiecīgās grupas objekta izmantojamību cilvēku vajadzībām. 

3. Dalībvalstis publicē gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtējuma kopsavilkumu upes 

baseina apsaimniekošanas plānā saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu. 

Šajā kopsavilkumā, kas izstrādāts upes baseina apgabala līmenī vai starptautiska upes 

baseina apgabala daļā, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, iekļauj arī paskaidrojumu 

attiecībā uz veidu, kādā galīgajā novērtējumā ir ņemts vērā gruntsūdeņu kvalitātes 

standartu vai robežvērtību pārsniegums individuālās monitoringa vietās. 

4. Ja gruntsūdeņu objekta kvalitāte tiek klasificēta kā laba saskaņā ar 2. punkta 

b) apakšpunktu, dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. pantu veic pasākumus, 

kas var būt nepieciešami, lai aizsargātu ūdens ekosistēmas, sauszemes ekosistēmas un 

cilvēku vajadzībām lietojamus gruntsūdeņus, atkarībā no tā, kāda objekta daļa ir 

monitoringa vietā vai vietās, kur ir pārsniegta gruntsūdeņu kvalitātes standartu vērtība vai 

robežvērtība. 

5. pants 

Ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču identificēšana 

un tendenču maiņu sākumpunktu noteikšana 

1. Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu dalībvalstis identificē visas piesārņojošo vielu, 

piesārņojošo vielu grupu un piesārņojuma rādītāju koncentrācijas ievērojamas un stabilas 

augšupejošas tendences, kas ir konstatētas gruntsūdeņu objektos vai objektu grupās, kā arī 

nosaka attiecīgās tendences maiņas sākumpunktu. 
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2. Dalībvalstis maina tendences, kas norāda uz būtisku kaitējuma risku ūdens ekosistēmu vai 

sauszemes ekosistēmu kvalitātei, cilvēku veselībai vai esošiem vai iespējamiem 

likumīgiem ūdens izmantošanas veidiem, ūdens videi, ar Direktīvas 2000/60/EK 11. pantā 

minēto pasākumu programmas palīdzību, lai pakāpeniski samazinātu gruntsūdeņu 

piesārņojumu. 

3. Dalībvalstis nosaka tendenču maiņas sākumpunktu kā procentuālo attiecību starp I 

pielikumā izklāstīto gruntsūdeņu kvalitātes standartu līmeni un robežvērtībām, kas 

noteiktas saskaņā ar 3. pantu, pamatojoties uz noteikto tendenci un tās izraisīto risku videi 

saskaņā ar IV pielikuma B daļu. 

4. Dalībvalstis izdara kopsavilkumu upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas jāiesniedz 

saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu: 

a) veids, kādā tendenču novērtējums no individuālām monitoringa vietām gruntsūdeņu 

objektā vai objektu grupā, ir palīdzējis saskaņā ar minētās direktīvas V pielikuma 

2.5. iedaļu noteikt, ka uz šiem objektiem ilgstoši attiecas ievērojama jebkuras 

piesārņojošās vielas koncentrācijas tendence vai šīs tendences maiņa; un 

b) sākumpunktu iemesli noteikti atbilstoši 3. punktam. 
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5. Ja nepieciešams novērtēt ietekmi, kāda ir tādiem esošiem piesārņojuma izplatības areāliem 

gruntsūdeņu objektos, kuri var apdraudēt Direktīvas 2000/60/EK 4. panta mērķu 

sasniegšanu, un jo īpaši tos izplatības areālus, kas rodas no stacionāriem piesārņojuma 

avotiem un piesārņotas zemes, dalībvalstis veic papildu tendenču novērtējumu 

identificētajām piesārņojošām vielām, lai pārbaudītu, vai izplatības areāls no piesārņotām 

vietām nepalielinās, nepasliktina gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas ķīmisko kvalitāti 

un nerada risku cilvēku veselībai un videi. Šo novērtējumu rezultātus apkopo upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos, kas jāiesniedz saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu. 

6. pants 

Pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojošu vielu ievadīšanu gruntsūdeņos 

1. Lai sasniegtu mērķi novērst vai ierobežot piesārņojošu vielu ievadīšanu gruntsūdeņos, kā 

noteikts Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā, dalībvalstis 

nodrošina, ka pasākumu programmā, kas izstrādāta saskaņā ar minētās direktīvas 

11. pantu, iekļauj: 

a) visus nepieciešamos pasākumus, kuru mērķis ir novērst jebkādu bīstamu vielu 

ievadīšanu gruntsūdeņos. Nosakot šādas vielas, dalībvalstis jo īpaši ņem vērā 

bīstamās vielas, kas pieder pie piesārņojošo vielu saimēm vai grupām, kas norādītas 

Direktīvas 2000/60/EK VIII pielikuma 1. līdz 6. punktā, kā arī vielas, kas pieder pie 

piesārņojošo vielu saimēm vai grupām, kas norādītas minētā pielikuma 7. līdz 

9. punktā, ja tās tiek uzskatītas par bīstamām; 
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b) attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EK VIII pielikumā uzskaitītajām piesārņojošajām 

vielām, kas netiek uzskatītas par bīstamām, un jebkurām citām vielām, ko neuzskata 

par bīstamām, kas nav uzskaitītas minētājā pielikumā un ko dalībvalstis uzskata par 

tādām, kuras rada esošu vai iespējamu piesārņojuma risku -  visus pasākumus, kas 

nepieciešami, lai samazinātu piesārņojošu vielu ievadīšanu gruntsūdeņos tā, lai 

nodrošinātu to, ka šāda ievadīšana nerada gruntsūdeņu labas ķīmiskās kvalitātes 

pasliktināšanos, nerada ievērojamu un ilgstošu piesārņojošo vielu koncentrācijas 

pieaugumu gruntsūdeņos un nekādi citādi nerada gruntsūdeņu piesārņojumu. Šādos 

pasākumos ņem vērā vislabāko noteikto praksi, tostarp vislabāko vides praksi un 

vislabākās pieejamās metodes, kas noteiktas attiecīgos Kopienas tiesību aktos. 

Nosakot a) un b) apakšpunktā minētos pasākumus, dalībvalstis var, pirmkārt, noteikt 

nosacījumus, kādos Direktīvas 2000/60/EK VIII pielikumā izklāstītās piesārņojošās vielas, 

jo īpaši minētā pielikuma 7. punktā minētos būtiskos metālus un to sastāvdaļas, uzskata par 

bīstamām vielām vai vielām, kas nav bīstamas. 

2. Ja vien tas tehniski iespējams, ņem vērā piesārņojošu vielu emisijas no izkliedētiem 

piesārņojuma avotiem, kas ietekmē gruntsūdeņu ķīmisko kvalitāti. 

3. Neskarot stingrākas prasības citos Kopienas tiesību aktos, dalībvalstis var atbrīvot no 

1. punktā prasīto pasākumu ievērošanas attiecībā uz piesārņojošu vielu izmešiem, ja: 

a) tas notiek tiešas iepludināšanas rezultātā, kas atļauta saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EK 11. panta 3. punkta j) apakšpunktu; 
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b) kompetentas iestādes uzskata, ka to daudzums un koncentrācija ir tik niecīga, ka 

novērš jebkādas pašreizējas vai vēlākas briesmas, ka tie varētu pasliktināt 

gruntsūdeņu kvalitāti; 

c) tos ir izraisījuši dabiskas izcelsmes nelaimes gadījumi vai ārkārtēji apstākļi, kurus ar 

pieejamiem līdzekļiem nevarēja paredzēt, novērst vai mazināt to ietekmi; 

d) tas notiek gruntsūdeņu objekta mākslīgas papildināšanas vai palielināšanas rezultātā, 

kas atļauta saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. punkta f) apakšpunktu;  

e) kompetentās iestādes uzskata, ka tos ir tehniski neiespējami novērst vai ierobežot, 

nelietojot: 

i) pasākumus, kuri paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējās 

vides kvalitātei kopumā, vai 

ii) nesamērīgi dārgus pasākumus, lai aizvāktu piesārņojošu vielu daudzumus no 

saindētas grunts vai augsnes apakškārtas, vai kā citādi kontrolētu to iesūkšanos 

tajā; vai 

f) tos izraisījusi iejaukšanās virszemes ūdeņos, cita starpā, nolūkā mazināt plūdu un 

sausuma ietekmi, kā arī ūdeņu un ūdensceļu apsaimniekošanai, tostarp starptautiskā 

mērogā. Šādas darbības, tostarp, piemēram, nogulšņu izrakšana, bagarēšana, 

pārvietošana un nogulsnēšana virszemes ūdeņos, veic saskaņā ar vispārējiem 

saistošajiem noteikumiem, un - attiecīgos gadījumos - atļaujām un pilnvarām, ko 

izsniedz, pamatojoties uz šiem noteikumiem, ko šajā sakarā izstrādājušas 

dalībvalstis, ar noteikumu, ka šāda ievadīšana netraucē sasniegt vides mērķus, kas 

attiecīgajām ūdenstilpēm noteikti saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1) 

punkta b) apakšpunkta ii) punktu. 
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4. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic uzskaiti par 3. punktā minētajiem atbrīvojumiem, lai 

pēc pieprasījuma informētu Komisiju. 

7. pants 

Pārejas pasākumi 

Laikposmā no ... * līdz 2013. gada 22. decembrim visās jaunās atļaujas piešķiršanas procedūrās, 

ievērojot Direktīvas 80/68/EEK 4. un 5. pantu, ņem vērā šīs direktīvas 3., 4. un 5. pantā noteiktās 

prasības. 

8. pants 

Tehniski pielāgojumi 

II, III un IV pielikumu var pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 

21. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā minētās direktīvas 13. panta 7. punktā minēto 

laikposmu, kas paredzēts upju baseinu apsaimniekošanas plānu pārskatīšanai un atjaunināšanai. 

9. pants 

Īstenošana 

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no ... * izpildītu šīs 

direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.  

                                                 

* OV: Divi gadi no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci 

pievienot to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces. 

10. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

11. pants 

Adresāti 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

…, … 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā - 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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I PIELIKUMS 

GRUNTSŪDEŅU KVALITĀTES STANDARTI 

1. Gruntsūdeņu kvalitātes standarti gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai saskaņā ar 

4. pantu ir turpmāk norādītie kvalitātes standarti, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 

V pielikuma 2.3.2. tabulā un noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 17. pantu. 

Piesārņojošā viela Kvalitātes standarts Piezīmes 

Nitrāti 50 mg/l Darbībām, kas ir Direktīvas 91/676/EEK 

kompetencē, programmām un 

nepieciešamajiem pasākumiem saistībā 

ar šo lielumu (t.i., 50 mg/l) jābūt saskaņā 

ar minēto direktīvu. 1  

Pesticīdu aktīvās vielas, 

tostarp to attiecīgie 

metabolīti, kā arī 

sadalīšanās un ķīmiskās 

reakcijas produkti 2 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (kopā) 3 

 

1 Uz darbībām ārpus Direktīvas 91/676/EEK kompetences šī klauzula neattiecas. 

2 "Pesticīdi" ir augu aizsardzības līdzekļi un biocīdie produkti, kā noteikts, attiecīgi, 

Direktīvas 91/414/EEK 2. pantā un Direktīvas 98/8/EK 2. pantā. 

3 "Pesticīdi kopā" ir visu atsevišķo monitoringa procedūrā konstatēto un kvantitatīvi noteikto 

pesticīdu summa. 
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2. Rezultāti, kas gūti, piemērojot kvalitātes standartus pesticīdiem šīs direktīvas izpratnē, 

neskar Direktīvas 91/414/EEK vai Direktīvas 98/8/EK prasīto apdraudējumu novērtēšanas 

procedūru rezultātus. 

3. Ja attiecībā uz konkrētu gruntsūdeņu objektu uzskata, ka gruntsūdeņu kvalitātes standartu 

dēļ varētu nesasniegt Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā minētos mērķus saistītām virszemes 

ūdenstilpēm vai ka varētu ievērojami pasliktināties šādu objektu ekoloģiskā vai ķīmiskā 

kvalitāte, vai arī ka varētu rasties ievērojams kaitējums tām sauszemes ekosistēmām, kuras 

ir tieši atkarīgas no attiecīgā gruntsūdeņu objekta, saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu un 

II pielikumu nosaka stingrākas robežvērtības. Programmas un pasākumi, kas nepieciešami 

saistībā ar šādu robežvērtību, attiecas arī uz darbībām, kas ir Direktīvas 91/676/EEK 

piemērošanas jomā. 
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II PIELIKUMS 

ROBEŽVĒRTĪBAS GRUNTSŪDEŅUS PIESĀRŅOJOŠĀM VIELĀM  

UN PIESĀRŅOJUMA RĀDĪTĀJIEM 

A DAĻA: PAMATNOSTĀDNES DALĪBVALSTĪM ROBEŽVĒRTĪBU NOTEIKŠANAI SASKAŅĀ AR 3. PANTU 

Dalībvalstis nosaka robežvērtības visām piesārņojošām vielām un piesārņojuma rādītājus, kuri 

saskaņā ar novērtēšanas procedūru, kas veikta atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 5. pantam, raksturo 

gruntsūdeņu objektus vai objektu grupas kā tādas, kas var nesasniegt gruntsūdeņu labu ķīmisko 

kvalitāti. 

Robežvērtības nosaka tādā veidā, ka - ja monitoringa rezultāti raksturīgās monitoringa vietās 

pārsniedz robežvērtības - tas norāda risku, ka viens vai vairāki gruntsūdeņu labas ķīmiskās 

kvalitātes nosacījumi, kas minēti 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktā, nav 

izpildīti. 

Nosakot robežvērtības, dalībvalstis ņem vērā šādas pamatnostādnes: 

1. Robežvērtību noteikšanai būtu jābalstās uz: 

a) mijiedarbības apjomu starp gruntsūdeņiem un ar tiem saistītajiem virszemes ūdeņiem 

un atkarīgajām sauszemes ekosistēmām; 
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b) traucēkļiem esošai vai nākotnē paredzamai gruntsūdeņu funkciju likumīgai 

izmantošanai; 

c) visām piesārņojošām vielām, kuras gruntsūdeņu objektus raksturo kā riska objektus, 

ņemot vērā obligātos sarakstus, kas izveidoti saskaņā ar šā pielikuma B daļu; 

d) hidroģeoloģisko raksturojumu, tostarp informāciju par fona vērtībām un ūdens 

līdzsvaru. 

2. Nosakot robežvērtības, būtu jāņem vērā arī piesārņojošo vielu izcelsme, to iespējamā 

sastopamība dabā, to toksiskums un izplatīšanās tendence, to noturība un bioakumulācijas 

potenciāls. 

3. Nosakot robežvērtības, būtu jāparedz arī savākto datu kontroles mehānismi, pamatojoties 

uz datu kvalitātes novērtējumu, analītiskiem apsvērumiem un to vielu, kurām var būt gan 

dabiska, gan antropogēna izcelsme, fona līmeni. 
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B DAĻA: TO PIESĀRŅOJOŠO VIELU UN RĀDĪTĀJU OBLIGĀTIE SARAKSTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM 

DALĪBVALSTĪM SASKAŅĀ AR 3. PANTU IR JĀAPSVER IESPĒJA NOTEIKT ROBEŽVĒRTĪBAS 

1. Ķīmiskās vielas vai joni, kam var būt gan dabiska izcelsme, 

gan izcelsme cilvēku darbības rezultātā 

Arsēns 

Kadmijs 

Svins 

Dzīvsudrabs 

Amonijs 

Hlorīdi 

Sulfāti 

2. Ķīmiskas sintētiskas vielas 

Trihloretilēns 

Tetrahlroetilēns 

3. Parametri, kas norāda uz sālsūdens vai citu vielu 

ievadīšanu 1 

Elektrovadītspēja 

                                                 

1 Attiecībā uz sālsūdens koncentrāciju, ko izraisa cilvēku darbība, dalībvalstis var pieņemt 
lēmumu noteikt robežvērtības vai nu sulfātiem un hlorīdiem, vai arī elektrovadītspējai. 



 

 
12062/1/05  mv 4 
II PIELIKUMS DG I  LV 

C DAĻA: INFORMĀCIJA, KAS DALĪBVALSTĪM JĀSNIEDZ SAISTĪBĀ AR PIESĀRŅOJOŠĀM VIELĀM UN 

TO RĀDĪTĀJIEM, KURĀM IR NOTEIKTAS ROBEŽVĒRTĪBAS 

Dalībvalstis upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas jāiesniedz saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EK 13. pantu, sagatavo kopsavilkumu par to, kā ievērota A daļā izklāstītā procedūra. 

Jo īpaši, kur iespējams, dalībvalstis sniedz: 

a) informāciju par gruntsūdeņu objektiem vai objektu grupām, ko raksturo kā riska objektus 

vai grupas, un par piesārņojošām vielām un piesārņojuma rādītājiem, ar kuriem pamatota šī 

klasifikācija, tostarp par novēroto koncentrāciju/ vērtībām; 

b) informāciju par katru gruntsūdeņu objektu, kas raksturots kā riska objekts, jo īpaši par 

objektu lielumu, attiecībām starp gruntsūdeņu objektu un saistītajiem virszemes ūdeņiem 

un tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī fona līmeņi gruntsūdeņu objektos, ja 

tās ir dabā sastopamas vielas; 

c) robežvērtības, vai tās piemēro valsts mērogā, upes baseina apgabala mērogā vai 

starptautiska upes baseina apgabala daļā, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, vai gruntsūdeņu 

objekta vai objektu grupu mērogā; 

d) saikni starp robežvērtībām un 

i) un, ja tās ir dabā sastopamas vielas, novērotajiem fona līmeņiem, 

ii) vides kvalitātes mērķiem un citiem ūdens aizsardzības standartiem, kas ir spēkā 

valstu, Kopienas vai starptautiskajā mērogā, un 

iii) jebkādu atbilstošu informāciju par piesārņojošo vielu toksiskumu, ekotoksiskumu, 

noturību, bioakumulācijas potenciālu un izplatīšanās tendenci. 

 



 

 
12062/1/05  mv 1 
III PIELIKUMS DG I  LV 

III PIELIKUMS 

GRUNTSŪDEŅU ĶĪMISKĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA 

1. Novērtēšanas procedūru, lai noteiktu gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas ķīmisko 

kvalitāti, veic attiecībā uz visiem gruntsūdeņu objektiem vai objektu grupām, ko raksturo 

kā riska objektus vai grupas un attiecībā uz katru no piesārņojošām vielām, kuras dēļ 

gruntsūdeņu objektu vai objektu grupu varētu tā raksturot. 

2. Uzsākot jebkādus 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos pētījumus, dalībvalstis ņem 

vērā: 

a) informāciju, ko apkopo kā daļu no raksturojuma, kas jāveic saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EK 5. pantu un minētās direktīvas II pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3. iedaļu; 

b) gruntsūdeņu monitoringa tīkla rezultātus, kas iegūti saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EK V pielikuma 2.4. iedaļu; un 

c) jebkādu citu atbilstošu informāciju, kur ietverts salīdzinājums starp attiecīgo 

piesārņojošo vielu gada vidējo aritmētisko koncentrāciju monitoringa vietā un 

I pielikumā noteiktajiem gruntsūdeņu kvalitātes standartiem un robežvērtībām, ko 

noteikušas dalībvalstis saskaņā ar 3. pantu un II pielikumu. 
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3. Lai izpētītu, vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un iv) punktā minētie gruntsūdeņu 

labas ķīmiskās kvalitātes nosacījumi ir izpildīti, dalībvalstis, ja vajadzīgs, balstoties uz 

atbilstošiem monitoringa rezultātu apkopojumiem, kam vajadzības gadījumā pievieno 

koncentrācijas novērtējumus, balstoties uz gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas 

konceptuālo modeli, novērtē gruntsūdeņu objekta apjomu, kur piesārņojošas vielas gada 

vidējā aritmētiskā koncentrācija pārsniedz gruntsūdeņu kvalitātes standartu vai 

robežvērtību. 

4. Lai izpētītu, vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punktā minētie gruntsūdeņu 

labas ķīmiskās kvalitātes nosacījumi ir izpildīti, dalībvalstis, ja vajadzīgs, balstoties uz 

atbilstošiem monitoringa rezultātiem un piemērotu gruntsūdeņu objekta konceptuālo 

modeli, novērtē: 

a) piesārņojošo vielu daudzumu un koncentrāciju, kas nokļūst vai var nokļūt no 

gruntsūdeņu objekta saistītos virszemes ūdeņos vai tieši atkarīgās sauszemes 

ekosistēmās; 

b) piesārņojošo vielu daudzuma un koncentrācijas paredzamo ietekmi uz saistītajiem 

virszemes ūdeņiem un tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām; 

c) apjomu, kādā sālsūdens vai citas vielas ieplūst virszemes ūdenstilpē; un 

d) apdraudējumu no piesārņojošām vielām gruntsūdeņu objektā tā ūdens kvalitātei, ko 

iegūst vai paredzēts iegūt no gruntsūdeņu objekta lietošanai cilvēku uzturā. 
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5. Dalībvalstis arī attēlo gruntsūdeņu objekta vai objektu grupas ķīmisko kvalitāti kartēs 

saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 2.4.5 un 2.5 iedaļu. Turklāt, ja 

nepieciešams un iespējams, dalībvalstis šajās kartēs norāda visas monitoringa vietas, kurās 

gruntsūdeņu kvalitātes standarti un/ vai robežvērtības ir pārsniegtas. 
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IV PIELIKUMS 

IEVĒROJAMU UN STABILU AUGŠUPEJOŠU TENDENČU NOTEIKŠANA  

UN MAIŅA 

A DAĻA: Ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču noteikšana 

 Dalībvalstis nosaka ievērojamas un stabilas augšupejošas tendences visos gruntsūdeņu 

objektos vai objektu grupās, ko saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK II pielikumu raksturo kā 

riska objektus vai grupas, ņemot vērā šādas prasības: 

1. saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 2.4. iedaļu monitoringa programmu 

izstrādā tā, lai var noteikt ievērojamas un stabilas augšupejošas tendences to piesārņojošo 

vielu koncentrācijai, kuras noteiktas saskaņā ar šīs direktīvas 3. pantu; 

2. ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču noteikšanas procedūras pamatā ir šāda 

procedūra: 

a) monitoringa biežumu un monitoringa vietas izvēlas tā, lai ar to būtu pietiekami: 

i) lai sniegtu vajadzīgo informāciju, nodrošinot, ka ar pietiekamu pārliecību un 

precizitāti šādas augšupejošas tendences varētu atšķirt no dabiskas izcelsmes 

svārstībām; 
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ii) lai dotu iespēju savlaicīgi noteikt šādas augšupejošas tendences, dodot iespēju 

īstenot pasākumus ar mērķi novērst vai vismaz mazināt, ciktāl tas ir praktiski, 

videi nozīmīgu gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanos. Šo noteikšanu pirmo 

reizi veic līdz 2009. gadam, ja iespējams, un, ņemot vērā esošos datus sakarā ar 

ziņojumu par tendenču noteikšanu pirmajā upes baseina apsaimniekošanas 

plānā, kas izklāstīts Direktīvas 2000/60/EK 13. pantā, un pēc tam vismaz reizi 

sešos gados; 

iii) ņem vērā gruntsūdeņu objekta īslaicīgos fiziskos un ķīmiskos raksturojumus, 

tostarp gruntsūdeņu straumju īpatnības un atjaunošanās ātrumu, un izsūkšanās 

laiku caur augsni vai augsnes apakškārtu; 

b) izmanto tādas monitoringa un analīžu metodes, kuras atbilst starptautiskajiem 

kvalitātes kontroles principiem, tostarp atbilstošās CEN vai valstu standarta metodes, 

lai nodrošinātu sniegto datu līdzvērtīgu zinātnisko kvalitāti un salīdzināmību; 

c) novērtējumam atsevišķās monitoringa vietās laikrindās tendenču analīzei izmanto 

statistisko metodi, piemēram, regresijas analīzi; 

d) lai izvairītos no novirzēm tendenču noteikšanā, visiem tiem mērījumiem, kas ir zem 

kvantitatīvās noteikšanas robežas, laikrindās piešķir vērtību, kas ir vienāda ar pusi no 

augstākās kvantitatīvās noteikšanas robežas, izņemot pesticīdiem kopā; 

3. Ievērojamu un stabilu augšupejošu tendenču noteikšanā attiecībā uz to vielu koncentrāciju, 

kas rodas gan dabiski, gan cilvēku darbības rezultātā, ņem vērā datus, ja tādi ir pieejami, 

kuri ir apkopoti pirms monitoringa programmas sākuma, lai ziņotu par tendenču 

noteikšanu saistībā ar Direktīvas 2000/60/EK 13. pantā minēto pirmo upes baseina 

apsaimniekošanas plānu. 
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B DAĻA: Tendenču maiņas sākumpunkti 

Saskaņā ar 5. pantu dalībvalstis maina noteiktās ievērojamās un ilgstošās augšupejošās tendences, ja 

šīs tendences rada apdraudējumu vai nodara kaitējumu saistītajām ūdens ekosistēmām, tieši 

atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, cilvēku veselībai vai ūdens vides likumīgai 

izmantošanai, faktiskai vai potenciālai, ņemot vērā šādas prasības: 

1. sākumpunkts pasākumu īstenošanai, lai mainītu nozīmīgas un ilgstoši augšupejošas 

tendences, ir brīdis, kad piesārņojošās vielas koncentrācija sasniedz 75 % no gruntsūdeņu 

kvalitātes standartu parametru vērtībām, kas izklāstītas I pielikumā, vai no robežvērtībām, 

kas noteiktas saskaņā ar 3. pantu, ja vien: 

a) nav nepieciešams agrāks sākumpunkts, lai dotu iespēju tendences maiņas 

pasākumiem finansiāli pēc iespējas izdevīgākā veidā novērst vai vismaz mazināt, 

ciktāl tas ir iespējams, jebkādas nozīmīgas gruntsūdeņu kvalitātes izmaiņas, kas 

kaitīgas videi; 

b) nav attaisnojams cits sākumpunkts gadījumā, ja konstatējamās robežas nedod iespēju 

noteikt tendences 75% vērtību no parametra vērtības; vai 

c) tendences pieauguma un maiņas ātrums nav tāds, ka vēlāks tendences maiņas 

sākumpunkts joprojām dotu iespēju šādiem pasākumiem finansiāli pēc iespējas 

izdevīgākā veidā novērst vai vismaz mazināt, ciktāl tas ir iespējams, jebkādas 

nozīmīgas gruntsūdeņu kvalitātes izmaiņas, kas kaitīgas videi. 
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Direktīvas 91/676/EEK kompetencē esošām darbībām sākumpunktu pasākumu īstenošanai, 

lai mainītu nozīmīgas un ilgstoši augšupejošas tendences, nosaka saskaņā ar šo direktīvu 

un Direktīvu 2000/60/EK; 

2. kad gruntsūdeņu objektiem, kuri saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 2.4.4. 

iedaļu un atbilstīgi šā pielikuma B daļai raksturoti kā riska objekti, sākumpunkts ir 

noteikts, to nemaina upju baseinu apsaimniekošanas plāna sešu gadu cikla laikā, ko nosaka 

Direktīvas 2000/60/EK 13. pants; 

3. tendenču maiņas demonstrē, ņemot vērā attiecīgos monitoringa nosacījumus, kas iekļauti A 

daļā. 
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I. IEVADS 

 

Komisija 2003. gada 28. oktobrī pieņēma priekšlikumu 1 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. 

 

Eiropas Parlaments pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā 2005. gada 28. aprīlī. 

 

Reģionu komiteja pieņēma atzinumu 2004. gada 12. februārī 2 . 
 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu 2004. gada 31. martā. 3 
 

Padome pieņēma kopējo nostāju 2006. gada  23  2005. 

 

II. MĒRĶIS 

 

 Gruntsūdeņi ir svarīgs dabas resurss, kas nodrošina dzeramo ūdeni cilvēkiem, kā arī ūdeni 

lauksaimniecības un rūpniecības vajadzībām. Tiem ir būtiska nozīme, jo īpaši sausuma 

periodos, saglabājot ūdens un sauszemes ekosistēmas. Tādēļ ir būtiski aizsargāt gruntsūdeņus 

no piesārņojuma, īpašu uzsvaru liekot uz preventīvām darbībām, jo gruntsūdeņu kvalitātes 

atjaunošana parasti prasa ilgu laiku un ir sarežģīta, pat tad, ja piesārņojuma avots ir likvidēts. 

 Gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu šobrīd reglamentē ar Direktīvu 80/68/EEK 4, ko 

atcels 2013. gadā, un Direktīvu 2000/60/EK: Ūdens pamatdirektīvu (WDF) 5.   

  

                                                 
1 OV C..., ..., ... lpp. ... 
2 OV C..., ..., ... lpp. ... 
3 OV C 117, 30.4.2004., 52. lpp. 
4 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp. 
5 OV L 327, 22.12.2000., 72. lpp. 
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 Šā priekšlikuma mērķis ir izpildīt vispārējo Ūdens pamatdirektīvas 17. pantā ietverto prasību, 

proti, ka Eiropas Parlaments un Padome, balstoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņem īpašus 

pasākumus, lai novērstu un kontrolētu gruntsūdeņu piesārņojumu, lai tādējādi sasniegtu 

pamatdirektīvā ietvertos ar gruntsūdeņiem saistītos mērķus. 

 

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

Vispārēji noteikumi 

 

Kopējā nostājā tieši, daļēji vai pēc būtības ir iekļauti vairāki grozījumi, ko Eiropas Parlaments 

pieņēmis pirmajā lasījumā. Tie uzlabo vai dara skaidrāku ierosinātās direktīvas tekstu. 

 

Tomēr citi grozījumi neparādās kopējā nostājā, jo Padome vienojās, ka tie ir nevajadzīgi vai 

nepieņemami, vai - vairākos gadījumos – tādēļ, ka Komisijas sākotnējā priekšlikuma 

noteikumi ir svītroti vai pilnīgi pārstrādāti. Tas jo īpaši attiecas uz pielikumiem, ko Padome 

centās vienkāršot un darīt pēc iespējas skaidrākus, lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu. 

 

Vairākus grozījumus kopējā nostājā neiekļāva, jo Padome uzskatīja, ka tie neatbilst Kopienas 

tiesību aktu izstrādes priekšrakstiem, jo tie atkārtoja, interpretēja Direktīvā 2000/60/EK - 

Ūdens pamatdirektīvā - iekļautos noteikumus vai bija ar tiem pretrunā. 

 

Vairākus grozījumus noraidīja, jo uzskatīja, ka tie tiecas ieviest noteikumus, kas neietilpst 

priekšlikuma darbības jomā, kura noteikta ar pamatdirektīvu vai citiem spēkā esošiem tiesību 

aktiem. 
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Kopējā nostājā arī ir iekļautas vairākas tādas izmaiņas, kas nav ietvertas Eiropas Parlamenta 

pirmā lasījuma atzinumā. Jo īpaši Padome centās pēc iespējas racionālāk organizēt ierosinātā 

akta struktūru, lai dalībvalstīm uzliktās prasības būtu skaidrākas kompetentajām iestādēm un 

pilsoņiem. Turklāt teksta izstrādes gaitā veikti grozījumi, lai to padarītu skaidrāku vai 

nodrošinātu direktīvas saskaņotību kopumā. 

 

Īpaši noteikumi 

 

Konkrēti Padome vienojās, ka: 

 

• 1. grozījums un 2. grozījuma pirmā daļa ir neskaidra attiecībā uz atšķirību starp 

"piesārņojumu" un "pasliktinājumu". 1. pantā iekļāva norādi uz vajadzību novērst 

gruntsūdeņu tilpju stāvokļa pasliktināšanos, saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu. 

• 3. grozījums uzliktu visām gruntsūdeņu tilpēm tos standartus, ko piemēro dzeramā ūdens 

ieguves tilpēm, kas nebūtu reāli īstenojams. Tas pats attiecas uz 62. grozījuma pirmo daļu 

(kura otro daļu Padome apstiprināja), 65. grozījuma 2. punkta b) apakšpunktu un 68. 

grozījumu. 

• 95. un 100. grozījumā paredzētie mērķi vislabāk sasniedzami, izmantojot Kopienas 

Pētniecības pamatprogrammas. 

• 4. grozījums neatbilst Ūdens pamatdirektīvai, kurā ir skaidri nodalīti gruntsūdeņu un 

virszemes ūdeņu aizsardzības līmeņi. 

• 7., 10. un 80. grozījumā, kā arī 15. grozījuma aa) punktā risināti gruntsūdeņu kvantitatīvie 

rādītāji. Tas neietilpst šīs papilddirektīvas darbības jomā, kura attiecas tikai uz 

kvalitatīvajiem rādītājiem, kā noteikts Ūdens pamatdirektīvas 17. pantā. 

• 8. un 9. grozījums, kas norāda uz citām politikas jomām, nav saskaņā ar Kopienas tiesību 

aktu izstrādes priekšrakstiem, tāpat arī 13. grozījums, par kuru uzskatīja, ka tas interpretē 

Ūdens pamatdirektīvu, nevis pamato Gruntsūdeņu direktīvu. 

• 11. grozījums nav vajadzīgs, jo kopējās nostājas 6. pantā ir paredzēts līdzvērtīgs režīms 

Direktīvā 80/68/EEC noteiktajam. 
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• 16. grozījums dublē Ūdens pamatdirektīvas 5. panta noteikumus, kuros skaidri noteikta 

atbildība attiecībā uz raksturošanu. 

• 17. grozījums nav pieņemams, jo Padome uzskatīja, ka skaidrs nodalījums - kā 

konceptuāls, tā terminoloģisks - starp Kopienas līmenī noteiktiem kvalitātes standartiem un 

robežvērtībām, kas jānosaka dalībvalstīm atbilstīgi valstu hidroģeoloģiskajām īpatnībām, ir 

būtisks ierosinātās direktīvas elements. Ja šo pieeju vājinātu vai noraidītu, īstenošana no 

rezultātu viedokļa kļūtu sarežģītāka un neefektīvāka. Tas pats attiecas uz 30, 31, 34, 36, 65, 

66, 67, 69, 70, 71, 89, un 90. grozījumu tekstu pilnībā vai daļēji. 

• 18. grozījums principā ir pieņemams, bet formulējums tika padarīts skaidrāks, lai labāk 

risinātu to tendenču jēdzienu, kas var radīt draudus videi. 

• 19. un 20. grozījums ir daļēji pieņemams, tomēr pašreizējā redakcijā neatbilst Ūdens 

pamatdirektīvai. Elementi no abiem grozījumiem tika apvienoti 2. panta 4. punktā. 

• 21. pantā vēlreiz definēts termins, kas jau atrodams Ūdens pamatdirektīvā un varētu radīt 

pārpratumus. Ūdens pamatdirektīvā prasīts "novērst visu gruntsūdeņu tilpju stāvokļa 

pasliktināšanos", nevis kvalitātes pasliktināšanos. 

• 22. un 24. grozījumā, kā arī 38. grozījuma pirmajā daļā ir atsauce uz jēdzieniem, kas pēc 

būtības nav izmantoti kopējā nostājā, radot nopietnas praktiskas grūtības. Tomēr jautājums 

par dabā sastopamām koncentrācijām (arī minēts 91. grozījumā), ir risināts 7. apsvērumā. 

• 23., 49. un 93. grozījumā ieviests jauns, sarežģīts un nevajadzīgs termins, kas varētu 

izraisīt nepareizas interpretācijas plašā mērogā.  Vēsturiskais piesārņojums ir atbilstīgi 

apskatīts vispārīgākos kopējās nostājas noteikumos un Ūdens pamatdirektīvā. 

• 56. grozījums nav atbilstīgs, ņemot vērā ierosinātās direktīvas darbības jomu. 

• 27. grozījums nav saskaņā ar Padomes uzskatu par to, ka kvalitātes standartiem un 

robežvērtībām būtu jābūt noteiktiem atbilstīgi riskiem, kas apdraud gruntsūdeņu tilpes. 

• 57. un 59. grozījums nav vajadzīgs, jo kopējā nostājā risināta labo un slikto ķīmisko 

rādītāju nozīme. 

• 37. grozījums nav vajadzīgs, ņemot vērā Ūdens pamatdirektīvā iekļautās piesārņotāja un 

piesārņojuma definīcijas. 

• 40. grozījums nav pieņemams, jo dalībvalstis ir atbildīgas par pasākumu programmas 

īstenošanu. 
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• 41. un 58. grozījumā risinātie jautājumi ir apskatīti attiecīgi IV un III kopējās nostājas 

pielikumā. 

• 46. grozījums nav pieņemams, jo tajā izmantots noteikums, kas izriet no Direktīvas 

80/68/EEK ļoti atšķirīgā kontekstā, kas to padarītu neizmantojamu. 

• 51., 52. un 54. grozījums dublē Ūdens pamatdirektīvas noteikumus. Attiecībā uz 50. 

grozījumu, Padome 6. panta 4. punktā izmantoja formulējumu, kas aizgūts no Direktīvas 

80/68/EEK (15. pants), paturot prātā vajadzību mazināt birokrātisko slogu. 

• 55. grozījumā neatbilstīgi paredzēts neattiecināt iespējamu tehnisku pielāgošanu uz III 

pielikumu. 

• 60. grozījumā ierosinātā svītrošana izraisītu šīs Gruntsūdeņu direktīvas neatbilstību 

Direktīvai 91/676/EEK. Kopējā nostājā precizēta attiecība starp šīm divām direktīvām. 

• 64. grozījums kā tāds vairs nav būtisks, jo kopējā nostājā atbilstības jautājums ir risināts 

citādā veidā, ar mērķi izvairīties no situācijas, kad neatbilstība vienā uzraudzības punktā 

nozīmētu visas gruntsūdeņu tilpes vai tilpju grupas neatbilstību (skatīt 4. pantu un III 

pielikumu). 

• 73., 76., 77., 78., 79. (pirmā daļa), 83., 84. un 85. grozījums vairs nav atbilstīgs. Jo īpaši 

Padome uzskatīja, ka fiksēto laikrindu pieeja sākotnējā priekšlikumā nav piemērojama, 

ņemot vērā hidroģeoloģisko apstākļu dažādību ES un to, ka kopējie kritēriji būtu 

definējami tikai tendenču noteikšanai un tendenču maiņas sākuma punkta noteikšanai (IV 

pielikums). 79. grozījuma otrā daļa (līdzīga 89. grozījumam) pēc būtības tika iekļauta IV 

pielikuma 1.3 punktā. 

• 81. grozījums ir neskaidrs un neatbilst Ūdens pamatdirektīvai. Tomēr kopējās nostājas 5. 

panta 2. punktā ir precizēts, kas ir aizsargājams. 
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IV. SECINĀJUMS 

 

Padome uzskata, ka kopējā nostājā ietverts līdzsvarots pasākumu kopums, kas palīdzētu 

sasniegt Kopienas vides politikas mērķus, kuri noteikti EK Līguma 174. panta 1. punktā, un 

palielinātu gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, reizē nodrošinot Direktīvā 

2000/60/EK paredzēto ar gruntsūdeņiem saistīto prasību ievērošanu un ļaujot dalībvalstīm tās 

efektīvi īstenot, pienācīgi ņemot vērā īpašus hidroģeoloģiskos apstākļus valstu līmenī. 

 

Tā gaida konstruktīvas sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai drīz pieņemtu šo direktīvu. 
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Komisijas deklarācija 

 

Komisija arī turpmāk centīsies panākt, lai dalībvalstis pilnībā un pareizi īstenotu Nitrātu direktīvu, 

vajadzības gadījumā izmantojot Līgumā paredzētās pārkāpuma procedūras. 

 
Līdz 2007. gada martam saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 18. panta 3. punktu Komisija publicēs 

pirmo progresa ziņojumu par minētās direktīvas īstenošanu. Ziņojumā Komisija izskatīs jautājumu 

par piesārņojumu ar nitrātiem, un konkrēti – vajadzību nodrošināt: 

 
i) pēc iespējas lielāku saskaņotību Nitrātu direktīvas, Ūdens pamatdirektīvas un šīs direktīvas 

īstenošanā, 
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ii) visu to gruntsūdens tilpņu augsta līmeņa aizsardzību pret nitrātu piesārņojumu, kuras izmanto 

par dzeramā ūdens piegādes avotiem, un 

 

iii) to, lai varētu ievērot Ūdens pamatdirektīvas 4. pantā ietvertos pamatmērķus (līdz 2015. gadam 

panākt statusu „labs”). 

 
 

Zviedrijas deklarācija, kas izskaidro Zviedrijas balsojumu un jāiekļauj protokolā 

 

Zviedrija balso pret ierosināto Ūdens pamatdirektīvu. Zviedrija uzskata, ka Ūdens pamatdirektīvā 

ietvertajam nitrātu kvalitātes standartam būtu jāattiecas arī uz lauksaimniecības nozari, un nevar 

pieņemt principu, kas nitrātu izmešiem lauksaimniecībā paredz piemērot mazāk stingras prasības 

nekā izmešiem, kas rodas, veicot citas darbības. 

 

Nitrātu izmeši lauksaimniecībā un nelabvēlīga ietekme uz gruntsūdeni ir jāskata kā daļa no 

veseluma, līdz ar citiem nitrātu izmešiem, lai nodrošinātu pietiekami augsta līmeņa aizsardzību 

gruntsūdeņiem un noteiktu, kādi pasākumi ir visrentablākie. Pēc mūsu domām, to vislabāk izdarīt, 

papildinot Nitrātu direktīvu ar vienotu nitrātu kvalitātes standartu Ūdens pamatdirektīvā. Kaut arī 

Nitrātu direktīvā tiešām konkrēti norādīts nitrātu līmenis un direktīvā prasīts veikt darbības, ja to 

pārsniedz, tai ir daudz mazāks juridisks spēks, un daudzās jomās tā gruntsūdenim nodrošina pārāk 

mazu aizsardzību. 

 

 

 

________________________ 
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2003/0210 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgās direktīvas 
pieņemšanā par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu 

 
(Dokuments attiecas uz EEZ) 

1- PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei(dokuments 
KOM(2003)550 galīgais - 2003/0210(COD): 

2003. gada 
22. septembris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2004. gada 31. marts 

Reģionu komitejas atzinuma sniegšanas datums: 2004. gada 
12. februāris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2005. gada 28. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 2005. gada 22. jūnijs 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 23.1.2006 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Gruntsūdeņi ir svarīgs dabas resurss, ko galvenokārt izmanto dzeramajam ūdenim, rūpniecībai 
un lauksaimniecībai. Gruntsūdeņi arī ir ekoloģiski augstvērtīgi, jo tie ir saskarsmē ar 
virszemes ūdeņiem un mitrzemēm, līdz ar to šiem ūdeņiem ir būtiska loma ūdens aprites 
ciklā, kas jāaizsargā. 

Kopš 1980. gada gruntsūdeņu aizsardzība bijusi Kopienas tiesību aktu darbības lokā, un 
samērā nesen – 2000. gadā pieņemta Ūdens pamatdirektīva. 

Tomēr joprojām trūkst skaidru kritēriju, lai definētu gruntsūdeņu vides kvalitātes mērķus un 
jo īpaši – labu to ķīmisko stāvokli. Turklāt vajadzīgi īpaši pasākumi, lai novērstu un 
kontrolētu gruntsūdeņu piesārņošanu. Vienojoties par Ūdens pamatdirektīvu, tas tika atzīts 
tādā mērā, ka direktīvas 17. pantā Komisijai pieprasīja izteikt priekšlikumu minēto vajadzību 
risināšanai. 
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Ņemot vērā augšminēto un tā kā notikušas plašas apspriedes ar iesaistītajām pusēm, Komisija 
2003. gada septembrī publicēja priekšlikumu jaunai direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību 
pret piesārņošanu1. Priekšlikumā iekļauti šādi svarīgākie elementi:  

• atbilstības režīms, lai novērtētu gruntsūdeņu labu ķīmisko stāvokli ierobežotam 
piesārņotāju skaitam vietās, kur ievēro esošos Kopienas standartus; 

• kritēriji gruntsūdeņu ķīmiskā stāvokļa novērtēšanai, pamatojoties uz vides kvalitātes 
standartiem, ko attiecīgā līmenī izveidojušas dalībvalstis (valsts, upju baseina vai 
gruntsūdeņu tilpes līmenī) atkarībā no dabisko gruntsūdeņu apstākļu atšķirībām, 
identificētajiem apgrūtinājumiem un ar tiem saistītajām ķīmiskajām vielām; 

• kritēriji, lai identificētu nozīmīgu augšupejošu tendenci piesārņotāju koncentrācijā 
gruntsūdeņos un noteiktu sākumpunktus, lai šo tendenci novērstu; 

• pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu tiešu un netiešu piesārņojuma iekļuvi gruntsūdeņos. 

Priekšlikumā ir iekļauts skaidrs, detalizēts izklāsts, ar kuru gādā, lai tiktu sasniegti Ūdens 
pamatdirektīvas vides aizsardzības mērķi attiecībā uz gruntsūdeņiem. Tāpat ar priekšlikumu 
tiek panākts vajadzīgais līdzsvars starp jautājumiem, kas jārisina Kopienas līmenī, un tiem, 
kurus vislabāk atstāt dalībvalstu ziņā. 

3- KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 Vispārīgas piezīmes 

Komisija savā grozītajā priekšlikumā ir pilnīgi, daļēji vai principā piekritusi 67 no 89 
grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosinājis pirmajā lasījumā. Pašlaik kopējā nostājā, 
burtiski vai pēc būtības, ir iekļauti 54 grozījumi. 

Komisija ir pieņēmusi visus grozījumus, kuros mēģināts noskaidrot priekšlikuma mērķus, jo 
īpaši tos, kas attiecas uz atbilstības režīmu saistībā ar gruntsūdeņu labu ķīmisko stāvokli. 
Komisija nepieņēma grozījumus, kas atkārtoja Ūdens pamatdirektīvas noteikumus un atsaucās 
uz gruntsūdeņu ekosistēmām. 

Padome ir iekļāvusi galvenos Parlamenta grozījumus, kas saistīti ar atbilstību gruntsūdens 
labam ķīmiskam stāvoklim, ar piesārņojuma tendenču identifikāciju un novēršanu, kā arī ar 
izņēmumiem, kuri saistīti ar noteikumiem par piesārņotāju ievades novēršanu vai 
ierobežošanu. 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 2005. gada 
8. decembrī, nemaina priekšlikuma pieeju vai mērķus, un tādēļ to pēc savas būtības var 
atbalstīt. 

                                                 
1 KOM(2003) 550 galīgais, 19.9.2003. 
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3.2 Detalizētas piezīmes 

3.2.1 Komisijas pieņemtie Parlamenta grozījumi, kuri pilnīgi, daļēji vai principā iekļauti 
kopējā nostājā 

Dažādā apmērā ir iekļauti 2., 5., 6., 9., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 26., 28., 29., 30., 31., 
32., 33., 34., 39., 42., 47., 48., 55., 57., 58., 59., 63., 65., 88., 89. un 90. grozījums. Tie rada 
skaidrību attiecībā uz gruntsūdens laba ķīmiskā stāvokļa noteikšanu, kā arī par „nepieļaušanas 
vai ierobežošanas” noteikumiem. Komisija ir pieņēmusi 60. grozījumu ar vienīgo noteikumu, 
ka ir noteikta atsauce uz nitrātu direktīvu, kas ir iekļauta kopējā nostājā, kura, savukārt, ir 
atbilstīga 64. grozījumam. Kopējās nostājas C daļa būtībā aptver 66., 67., 68.,69. 70. un 
71. grozījuma noteikumus ar to starpību, ka Padome ir saglabājusi terminu "robežvērtības", 
kamēr Eiropas Parlaments ir ierosinājis izmantot vienu terminu „gruntsūdeņu kvalitātes 
standarti”. Ir ņemts vērā arī 72. grozījums. Visbeidzot, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 un 
84 . grozījums attiecībā uz tehniskajām prasībām par tendenču vērtējumu un to novēršanu 
kopējā nostājā ir ietverts daļēji vai principā. Padome ir nolēmusi vienkāršot IV pielikumu, 
iekļaujot vispārējus nosacījumus par tendenču vērtējuma un to novēršanas prasībām, tajā pašā 
laikā atsakoties no tabulām ar kopējiem laikposmiem, kas varētu nebūt pielietojami visās 
situācijās, kas saistītas ar gruntsūdeņiem.  

3.2.2 Komisijas noraidītie Parlamenta grozījumi, kuri pilnīgi, daļēji vai principā iekļauti 
kopējā nostājā 

Komisija noraidīja 18. grozījumu , bet tas ir daļēji iekļauts kopējā nostājā. Grozījumā ir 
atsauce uz „videi nozīmīgiem” gruntsūdeņu piesārņotāju koncentrācijas palielinājumiem. 
Padome ir mainījusi savu formulējumu, kas tagad 2. panta jaunajā 3. definīcijā ir kļuvusi 
skaidrāka. Tika noraidīts arī 50. grozījums, taču tas tika iekļauts kopējā nostājā kā 6. panta 
4. punkts. 

3.2.3 Komisijas un Padomes noraidītie Parlamenta grozījumi, kas nav iekļauti kopējā 
nostājā 

Abas institūcijas noraidīja 3., 4., 7., 10., 11., 16., 21., 23., 27., 40., 49., 93., 51., 52., 54., 56., 
62. un 80. grozījumu un tie netika iekļauti. Šie grozījumi atkārtoja Ūdens pamatdirektīvas 
noteikumus, proti, par gruntsūdeņiem, ko izmanto kā dzeramo ūdeni (3., 4., 62. grozījums), 
gruntsūdeņu kvantitatīvajiem jautājumiem (7., 10. un 80. grozījums), atsaucēm uz cilvēku vai 
ekotoksikoloģiskajiem kritērijiem (27. grozījums) kā arī pievienoja jaunus noteikumus par 
vēsturiski piesārņotu vietu pārvaldīšanu (23., 93. un 49. grozījums) Daļa no 88. grozījuma 
(par vietējiem notekūdeņiem) tika noraidīta. Novēršanas pasākumi (51.) un nosacījums, ka 
„piesārņotājs maksā principā” (52.) netika saglabāti; kā arī netika saglabāti īpaši noteikumi 
par kūrvietām un medicīniskajiem ūdens avotiem (54.) Tāpat arī netika iekļauts 56. grozījums, 
kas atsaucās uz INSPIRE2 programmu. Visbeidzot direktīvā par nepareiziem uzskatīja 
pētījumu ieteikumus, tāpēc netika saglabāts 95. un 100. grozījums. 

3.2.4 Komisijas pilnīgi, daļēji vai principā pieņemtie Parlamenta grozījumi, kuri tomēr 
nav iekļauti kopējā nostājā 

1., 8., 15., 22., 24., 25., 36., 37., 38., 41., 46. un 91. grozījumu Komisija daļēji vai principā 

                                                 
2 KOM(2004) 516 galīgais. 
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akceptēja, bet tie nav iekļauti kopējā nostājā. Daži no grozījumiem attiecas uz redakcijas 
rakstura izmaiņām, piemēram, uz termina „ķīmisks” iekļaušanu visā tekstā (1) un „rašanos 
cilvēku darbības rezultātā” saskaņā ar 5. panta 37. grozījumu. Citi grozījumi bija nopietnāki, 
piemēram, jauna apsvēruma iekļaušana par lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi (8.), 
jaunas definīcijas par „fona koncentrāciju” (22.) un „bāzes līnijas koncentrāciju” (24.,38.) vai 
atsauce uz dabiskiem ģeoģēniski noteiktiem piesārņojuma līmeņiem (91.), kas varētu būt 
lietderīgi un atbilstu kopīgai nostājai. Iespējamais priekšlikums par direktīvu, ar ko groza 
priekšlikuma I pielikumu, arī netika saglabāts (36.). Jauns pants par mērījumu metodēm (kā 
tika ierosināts ar 41. grozījumu) netika iekļauts, taču tas būtu atbilstošs līdzīgam kopīgās 
nostājas noteikumam priekšlikuma IV pielikuma 1.2 panta b) un c) daļā. Visbeidzot, kopīgā 
nostājā nav iekļauta atsauce par pasākumiem un gruntsūdeņu monitoringu (46.). 

3.2.5 Padomes papildu izmaiņas priekšlikumā 

Pēdējais punkts 1. pantā ir paplašināts, iekļaujot atsauci uz Ūdens pamatdirektīvas noteikumu 
par „nepieļaušanu vai ierobežošanu”, kas iekļauts atsevišķā 2. punktā. 

2. panta 1. punktā ir iekļauta jauna definīcija par „gruntsūdeņu kvalitātes standartu”, un 
„robežvērtība" tagad saistās ar šo definīciju (2. panta 2. punkts). Iepriekšējās 2. un 
3. definīcija (tagad 3. un 4. definīcija) ir nedaudz pārveidotas, iekļaujot savstarpēju norādi uz 
„vides risku” (3. definīcija) un izmainot vārdus „netiešas izplūdes” uz „ievadi”. (kas aptver kā 
tiešu, tā arī netiešu piesārņotāja ievadi gruntsūdenī). 

Sākotnējā priekšlikumā 3. pants attiecās uz atbilstības kritērijiem labam gruntsūdeņa 
ķīmiskam vērtējumam, kam sekoja prasības par robežvērtību noteikšanu. Tas tagad ir 
izmainīts, apvienojot kritērijus gruntsūdeņa ķīmiskā satura vērtējumam 3. pantā, proti, 
nosakot „gruntsūdeņa kvalitātes standartu” un „robežvērtības”, kā arī iekļaujot prasības par 
robežvērtību noteikšanu ar papildu nosacījumiem pārrobežu gruntsūdeņiem. Tāpat uz 
2008. gadu ir mainīts Komisijas ierosinātais termiņš robežvērtību noteikšanai no 2006. gada. 

3. panta pārveidošanai loģiskas sekas ir tādas, ka visi ar atbilstību saistīti elementi tagad ir 
iekļauti 4. pantā, ieskaitot noteikumus, kas sākotnēji bija iekļauti I pielikumā (jo īpaši tā 
22. zemsvītras piezīmē), ar to radot elastību principa „ja neatbilst viens, tad neatbilst viss” (ja 
viens kritērijs pārsniedz gruntsūdens klasifikācijas standartu, ar to atzīstot, ka tā ķīmiskā 
kvalitāte ir slikta) pielietošanai risku novērtējumā. 

Būtībā 5. panta jēga saglabājas tāda pati kā sākotnējā priekšlikumā, taču tagad tajā ir iekļauti 
noteikumi, kas ir pārcelti no agrākā IV pielikuma, tādējādi padarot šo pantu plašāku. Tajā ir 
iekļauts jauns noteikums attiecībā uz iemesliem par tendenču maiņas sākumpunktu 
definīcijām. 

Tāpat ievērojami paplašināts ir 6. pants, kurā apskata noteikumus par piesārņotāju ievades 
„novēršanu vai ierobežošanu” (atšķirībā no sākotnējā priekšlikumā paredzētās netiešās 
izplūdes). Piesārņotāji, kuru ievadi ir jānovērš vai jāierobežo, kā arī ar to saistītie pasākumi ir 
izskaidroti 6. panta 1. punktā. Jauns noteikums par difūziem piesārņojuma avotiem ir iekļauts 
6. panta 2. punktā. Visbeidzot, 6. panta 3. punktā ir iekļauti vairāki atbrīvojumi, kas atsaucas 
vai nu uz Ūdens pamatdirektīvas noteikumiem, kas pārņemti no Direktīvas 80/68/EEK, vai arī 
izceļ pieļaujamu ūdens pārvaldības praksi. 

Nedaudz grozīts ir 7. pants, kurā tagad „iepriekšējas izpētes un apstiprināšanas” vietā atsaucas 
uz „jebkādu jaunu apstiprināšanas procedūru”. 
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Pamatā 8. pantu nemaina. 

Arī 9. panta pamatteksts netiek mainīts, grozot vienīgi ieviešanas termiņu no 18 mēnešiem 
līdz 24 mēnešiem. 

Skaidrības labad I pielikums ir uzlabots, mainot zemsvītras piezīmes ar atsevišķiem pantiem, 
kas precizē gruntsūdeņu kvalitātes standartu apjomu un piemērošanu. Atsauce tabulas labajā 
slejā attiecībā uz nitrātiem ir paplašināta, attiecinot to uz visām darbībām, kas iekļautas 
Direktīvā 91/676/EEK, nevis atsaucoties vienīgi uz pret nitrātiem jūtīgām zonām. Visbeidzot 
tabulā ir iekļauta „kopējā pesticīdu” robežvērtība 0.5 µg/l. 

Ir grozīta II un III pielikuma secība. II pielikuma A daļa tagad attiecas uz robežvērtību 
noteikšanas pamatnostādnēm (jauns teksts, kas atbilst Eiropas Parlamenta 65. labojumam). 
B daļā ir iekļauta robežvērtībām atbilstošas vielu vai jonu minimālās vērtības, kas sadala 
sākotnēji III pielikumā iekļautās tabulas trīs dažādās kategorijās, precizējot, ka robežvērtības, 
kas saistītas ar antropogēnās darbības rezultātā izveidojošos sāļu koncentrāciju, var noteikt vai 
nu sulfātiem, vai hlorīdiem, vai arī ar to elektrovadītspējas palīdzību. Pielikuma C daļā tagad 
ir iekļauta agrākā III pielikuma B daļa ar papildu paskaidrojumiem, kas uzlabo tekstu.  

III pielikums tagad ir saistīts ar gruntsūdens ķīmiskā statusa novērtējumu un paplašina agrākā 
II pielikuma oriģināltekstu ar sīkākiem paskaidrojumiem un savstarpējām norādēm uz 
4. pantu. 

Visbeidzot, IV pielikums ir vienkāršots, lai tajā sniegtu vispārīgākas un nevis detalizētas 
prasības, jo īpaši par laikposmiem, kas nav piemērojami visām gruntsūdeņu situācijām 
Eiropā. Šajā ziņā sākotnējā 1.2. punkta c) daļa un 2.3. punkts ir svītrots un ir iekļautas jaunas 
prasības par monitoringa biežumu un tā veikšanas vietām.  

4- SECINĀJUMI 

Padomes ieviestās izmaiņas nodrošina skaidrāku priekšlikumu un tā īstenošanu saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvā iekļautajiem noteikumiem. Tāpēc Komisija atbalsta kopējo nostāju. 




