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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Direktīvu 
2000/60/EK un 2008/105/EK grozīšanu attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu 
politikas jomā
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0876),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0026/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7–
0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 191. pantu, izstrādājot 
politiku vides jomā, Savienība ņem vērā 
pieejamos zinātniskos un tehniskos datus, 
vides apstākļus dažādos Savienības 
reģionos, potenciālos rīcības vai rīcības 
trūkuma ieguvumus un izmaksas, kā arī 
Savienības ekonomisko un sociālo 
attīstību kopumā un līdzsvarotu tās 
reģionu attīstību. Izstrādājot finansiāli 
izdevīgu un samērīgu politiku attiecībā uz 
virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu, 
ieskaitot prioritāro vielu saraksta, saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
4. punktu, pārskatīšanu, ir jāņem vērā  
zinātniskie, vides un sociālekonomiskie 
faktori. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt — kā tas paredzēts attiecībā uz visu ES vides politiku — prioritāro vielu 
saraksta pārskatīšanā papildus zinātniskiem datiem un vides apstākļiem vienmēr būtu jāņem 
vērā sociālekonomiskie faktori.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Nesen noteiktās prioritārās vielas un 
to VKS, kā arī šajā Direktīvā noteiktie 
atjauninātie VKS esošajām prioritārajām 
vielām, būtu jāņem vērā pasākumu 
programmās un upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos, kad tie tiek 
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nākamreiz pārskatīti un atjaunināti 
atbilstoši termiņiem, kas noteikti 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 8. 
punktā un 13. panta 7. punktā. Laba 
ūdens kvalitātes statusa iegūšanai VKS 
prasībām jābūt izpildītām līdz attiecīgā 
upes baseina 6 gadu apsaimniekošanas 
plāna cikla beigām, neskarot 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 4. punktu 
līdz 4. panta 9. punktu, kuros inter alia
ietverti noteikumi par laba ūdens 
kvalitātes stāvokļa iegūšanas termiņa 
pagarināšanu vai mazāk stingru vides 
mērķu noteikšanu konkrētām 
ūdenstilpnēm, pamatojoties uz 
nesamērīgām izmaksām un/vai 
sociālekonomisku nepieciešamību ar 
noteikumu, ka nenotiek turpmāka 
attiecīgo ūdenstilpņu stāvokļa 
pasliktināšanās.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro VKS jaunajām vielām un atjauninātie VKS 
esošajām vielām, sākot ar nākamo pasākumu programmu un upju baseinu apsaimniekošanas 
plānu atjauninājumu, kas notiks 2015. gadā ar mērķi iegūt labu ūdens kvalitātes stāvokli 
attiecībā uz šīm vielām līdz 2021. gadam. Turklāt termiņu pagarināšanu vai mazāk stingru 
vides mērķu noteikšanu dalībvalstis var pamatot ar sociālekonomiskiem faktoriem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Farmaceitiski svarīgām vielām, kas 
iekļautas prioritāro vielu sarakstā ir 
pieļaujams nenoteikt VKS. Šo vielu 
uzraudzībai Komisija būtu jānodrošina ar 
vispusīgākiem zinātniskiem datiem, lai tā 
varētu piedāvāt attiecīgos VKS nākošās 
prioritāro vielu saraksta, saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
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4. punktu, pārskatīšanas ietvaros. Šie 
VKS būtu jāņem vērā pasākumu 
programmās un upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos, kad tie tiek 
nākamreiz pārskatīti un atjaunināti 
atbilstoši termiņiem, kas noteikti 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 
8. punktā un 13. panta 7. punktā. Laba 
ūdens kvalitātes stāvokļa iegūšanai VKS 
prasībām jābūt izpildītām līdz atbilstošā 
upes baseina 6 gadu apsaimniekošanas 
plāna cikla beigām, neskarot 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 4. punktu 
līdz 4. panta 9. punktu

Or. en

Pamatojums

VKS konkrētām farmaceitiski svarīgām vielām nevajadzētu tikt noteiktiem uzreiz.  Šo vielu 
atrašanās prioritāro vielu sarakstā ļaus ievākt uzticamus vispusīgus datus, kuru analīze 
palīdzēs izstrādāt riska izvērtējumus, kas pienācīgi ņem vērā šo vielu labvēlīgu ietekmi uz 
veselību. Komisijai jāpiedāvā VKS šīm vielām saraksta nākamās pārskatīšanas ietvaros 2016. 
gadā un atbilstoši pasākumi jāiekļauj upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2021. gadā ar 
mērķi izpildīt VKS prasības līdz 2027. gadam.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Stratēģijas, kā kontrolēt virszemes 
ūdeņu ķīmisko piesārņojumu izcelsmes 
vietā, ieskaitot uz konkrētām vielām 
attiecināmus pasākumus saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 
(2012. gada 22. maijs) par biocīdu1

piedāvāšanu tirgū un lietošanu, kas tika 
ieviesta, ņemot vērā sociālekonomiskus 
faktorus, var ļaut dalībvalstīm sasniegt 
Direktīvas 2000/60/EK mērķus 
ekonomiski, sociāli un ekoloģiski efektīvā 
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veidā, izvairoties no nesamērīgām 
izmaksām. Tādēļ būtu jāstiprina 
saskaņotība starp Direktīvu 2000/60/EK, 
augstākminētajiem tiesību aktiem un 
citiem atbilstošiem tiesību aktiem, lai 
nodrošinātu piemērotu izcelsmes vietu 
kontroles mehānismu pielietošanu.
1 OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis var vislabāk izlemt, kuri pasākumi finansiāli izdevīgākajā veidā  var tikt 
piemēroti, lai sasniegtu ŪPD mērķus, ieviešot konkrētus izcelsmes vietu kontroles 
mehānismus, kas jau pieejami spēkā esošajos ES tiesību aktos un kas ņem vērā 
sociālekonomiskos faktorus.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Monitorings vietas un laika izteiksmē 
būtu jāpielāgo gaidāmajām koncentrāciju 
variācijām. Plašās izplatības un ilgā vides 
atveseļošanās laika dēļ, kas sagaidāms 
attiecībā uz vielām, kuru apritei ir 
visuresošām PBT vielām piemītošas 
iezīmes, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
samazināt šādu vielu monitoringa vietu 
skaitu un/vai monitoringa pasākumu 
biežumu, ja vien ir pieejami statistiski 
uzticami monitoringa atsauces dati.

(14) Monitorings vietas un laika izteiksmē 
būtu jāpielāgo gaidāmajām koncentrāciju 
variācijām. Plašās izplatības un ilgā vides 
atveseļošanās laika dēļ, kas sagaidāms 
attiecībā uz vielām, kuru apritei ir 
visuresošām PBT vielām piemītošas 
iezīmes, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
samazināt šādu vielu monitoringa vietu 
skaitu un/vai monitoringa pasākumu 
biežumu līdz minimālam obligātam 
līmenim, kas nodrošina uzticamas 
ilgtermiņa tendenču analīzes iespējas, ja 
vien ir pieejami statistiski uzticami 
monitoringa atsauces dati.

Or. en

Pamatojums

Ir noderīgi noteikt monitoringa obligāto minimālo biežumu attiecībā uz visuresošām, 
noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām vielām.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 
augstas kvalitātes monitoringa informāciju 
par vielu koncentrāciju ūdens vidē, uzsvaru 
liekot uz iepriekš nebijušiem 
piesārņotājiem un vielām, par kurām 
pieejamie monitoringa dati nav pietiekami 
kvalitatīvi, lai tos varētu izmantot riska 
novērtējumā. Jaunajam mehānismam būtu 
jāatvieglo šādas informācijas vākšana visos 
Savienības upju baseinu apgabalos. Lai 
monitoringa izmaksas saglabātos samērīgā 
līmenī, šim mehānismam būtu jāaptver 
ierobežots skaits vielu, kuras uz zināmu 
laiku ir iekļautas kontrolsarakstā, un 
ierobežots skaits monitoringa vietu, bet 
iznākumā jāpiegādā reprezentatīvi dati, kas 
būtu derīgi vielu prioritizēšanai, ko veic 
Savienības līmenī. Minētajam sarakstam 
vajadzētu būt mainīgam, lai reaģētu uz 
jauniem riskiem, ko rada iepriekš nebijuši 
piesārņotāji, un neveiktu monitoringa 
pasākumus ilgāk nekā vajadzīgs.

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 
augstas kvalitātes monitoringa informāciju 
par vielu koncentrāciju ūdens vidē, uzsvaru 
liekot uz iepriekš nebijušiem 
piesārņotājiem un vielām, par kurām 
pieejamie monitoringa dati nav pietiekami 
kvalitatīvi, lai tos varētu izmantot riska 
novērtējumā. Jaunajam mehānismam būtu 
jāatvieglo šādas informācijas vākšana visos 
Savienības upju baseinu apgabalos. Lai 
monitoringa izmaksas saglabātos samērīgā 
līmenī, šim mehānismam būtu jāaptver 
ierobežots skaits vielu, kuras uz zināmu 
laiku ir iekļautas kontrolsarakstā, un 
ierobežots skaits monitoringa vietu, bet 
iznākumā jāpiegādā reprezentatīvi un 
statistiski nozīmīgi dati, kas būtu derīgi 
vielu prioritizēšanai, ko veic Savienības 
līmenī. Minētajam sarakstam vajadzētu būt 
mainīgam, un tā derīguma termiņam jābūt 
ierobežotam, lai reaģētu uz jauniem 
riskiem, ko rada iepriekš nebijuši 
piesārņotāji, un neveiktu monitoringa 
pasākumus ilgāk nekā vajadzīgs. Lai 
atbalstītu mehānisma izveidošanu, ir 
noderīgi jau norādīt vielas, attiecībā uz 
kurām monitoringa dati nav pietiekami, 
un pieejamā informācija norāda uz to, ka 
tās var apdraudēt ūdens vidi, vai izmantot 
to, kā šā riska nesēju.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsaraksta mehānismu var pilnveidot, nodrošinot tā dinamismu un tā izveidošanu var 
padarīt vēl efektīvāku, jau šobrīd norādot dažas problemātiskās vielas, kas būtu jāiekļauj 
sarakstā.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Attiecībā uz ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju attēlošanu, atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK V pielikuma 1.4.3. iedaļai, 
saistībā ar pasākumu programmu un upju 
baseinu apsaimniekošanas plānu pirmo 
atjaunināšanu, kas tiks īstenota saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 
8. punktu un 13. panta 7. punktu, 
dalībvalstīm būtu jāatļauj jauno prioritāro 
vielu un esošo vielu, kam koriģēti VKS, 
ietekmi uz ķīmiskās kvalitātes rādītājiem 
parādīt šķirti, lai jaunu prasību ieviešana 
netiktu kļūdaini uztverta, kā virszemes 
ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
pasliktināšanās.  Papildus obligātajai 
kartei, kas parāda visas vielas, var tikt 
sagatavotas divas papildus kartes - viena, 
kas parāda tikai jaunās vielas un esošās 
vielas, kam koriģēti VKS, un otra, kur 
parādītas citas vielas.

Or. en

Pamatojums

Kartēm, kuras attēlo virszemes ūdeņu ķīmisko stāvokli, nevajadzētu iekrāsoties sarkanām (t.i. 
uzrādīt nespēju sasniegt labas kvalitātes rādītājus) tikai tāpēc, ka radusies kļūda sakarā ar 
jaunu vielu un atjauninātu VKS esošām vielām ieviešanu. Tādējādi dalībvalstīm nākamā upes 
baseinu apsaimniekošanas plānu cikla laikā, no 2015 - 2021. gadam, būtu jāatļauj attiecībā 
uz šīm vielām sagatavot atsevišķas kartes.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Ir svarīgi, lai savlaicīga un 
atbilstoša informācija par Eiropas 
virszemes ūdeņu stāvokli un ķīmiskā 
piesārņojuma kontroles stratēģiju 
sasniegumiem būtu pieejama visai 
sabiedrībai. Lai nostiprinātu šīs 
informācijas pieejamību un 
pārredzamību, katrā dalībvalstī būtu 
jāizveido viena interneta mājas lapa, kur 
atrodama informācija par upju baseinu 
apsaimniekošanas plāniem un to 
pārskatīšanām un koriģēšanām.

Or. en

Pamatojums

Iedzīvotājiem ir tiesības savlaicīgā un vispusīgā veidā tikt informētiem pa Eiropas ūdeņu 
statusu un ķīmiskā piesārņojuma kontroles stratēģiju sasniegumiem. Sabiedrības izpratnes 
veidošana un informēšana ir ļoti svarīgi faktori veiksmīgai ūdens apsaimniekošanas politikai.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu un šajā sarakstā iekļauto 
vielu monitoringa metožu sagatavošanu
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir 
jo īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot
sagatavošanas darbus, attiecīgi apspriestos, 
tostarp ar ekspertiem.
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Or. en

(Skatīt 23. apsvēruma grozījumu.)

Pamatojums

Monitoringa tehniskās specifikācijas ir būtiski svarīgas kontrolsaraksta mehānisma darbībai, 
tāpēc tās būtu jāpieņem ar deleģētajiem nevis īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu viendabīgus 
apstākļus, kuros īstenojama šī direktīva, 
pielietojamas kontrolsaraksta vielu
monitoringa metodes un Komisijai vienotā 
formātā paziņojami monitoringa dati un 
cita informācija, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru
izmantošanu.

(23) Lai nodrošinātu viendabīgus 
apstākļus, kuros īstenojama šī direktīva un
monitoringa datu un citas informācijas 
paziņošanu vienotā formātā paziņojami, 
būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas 
pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru
izmantošanu.

Or. en

(Skatīt 21. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2008/105/EK
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Izmantojot informācijas un 
komunikācijas pasākumus, dalībvalstīm 
jādara Savienības pilsoņiem pieejami 
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pasākumu, kas notikuši ar mērķi novērst 
virszemes ūdeņu piesārņošanu, rezultāti 
un ietekme, pārliecinoties, ka tiek 
izveidota viena interneta vietne, kur 
atrodama informācija par koriģētiem upju 
baseinu apsaimniekošanas plāniem, kas 
izveidoti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 
7. punktu, kā arī nodrošināta pieeja tiem.

Or. en

Pamatojums

Iedzīvotājiem ir tiesības savlaicīgā un vispusīgā veidā tikt informētiem par Eiropas ūdeņu 
statusu un ķīmiskā piesārņojuma kontroles stratēģiju sasniegumiem. Sabiedrības izpratnes 
veidošana un informēšana ir ļoti svarīgi faktori veiksmīgai ūdens apsaimniekošanas politikai.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) monitoringu īsteno ar mazāku 
intensitāti, nekā prioritārajām vielām to 
prasa šīs direktīvas 3. panta 4. punkts un 
Direktīvas 2000/60/EK V pielikums, ar 
nosacījumu, ka īstenotais monitorings ir 
reprezentatīvs un ka eksistē statistiski 
uzticami atsauces dati par šo vielu 
klātesību ūdens vidē, un ka šie dati aptver 
vismaz vienu plānošanas ciklu, ko izmanto 
upju baseinu apsaimniekošanā, jeb sešus 
gadus.

(b) monitoringu īsteno ar mazāku 
intensitāti, nekā prioritārajām vielām to 
prasa šīs direktīvas 3. panta 4. punkts un 
Direktīvas 2000/60/EK V pielikums —
vismaz reizi trijos gados, lai nodrošinātu 
pietiekamus datus ilgtermiņa tendenču 
analīzei saskaņā ar 3. panta 6. punktu ar
nosacījumu, ka īstenotais monitorings ir 
reprezentatīvs un ka eksistē statistiski 
uzticami atsauces dati par šo vielu 
klātesību ūdens vidē, un ka šie dati aptver 
vismaz vienu plānošanas ciklu, ko izmanto 
upju baseinu apsaimniekošanā, jeb sešus 
gadus.

Or. en
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Pamatojums

Ir skaidri jānosaka monitoringa obligāto minimālo biežumu attiecībā uz visuresošām, 
noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām vielām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sagatavo to vielu 
kontrolsarakstu, par kurām Savienības 
mērogā vāks monitoringa datus turpmākās 
prioritāšu noteikšanas vajadzībām saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

1. Komisija sagatavo to vielu 
kontrolsarakstu, par kurām Savienības 
mērogā vāks monitoringa datus līdztekus 
datiem no raksturojuma un monitoringa 
programmām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu,
turpmākās prioritāšu noteikšanas 
vajadzībām, saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka kontrolsaraksts ir papildinstruments līdztekus jau esošajiem, kas paredzēti 
prioritāšu noteikšanas vajadzībām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 10. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minētā 
kontrolsaraksta sagatavošanu.

2. Saskaņā ar 10. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minētā 
kontrolsaraksta sagatavošanu un 
kontrolsaraksta vielu monitoringa 
tehnisko specifikāciju sagatavošanu.
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Kontrolsaraksts ir derīgs četrus gadus no 
tā pieņemšanas dienas vai līdz laikam, 
kad Komisija sagatavojusi jaunu sarakstu.

Or. en

(Skatīt grozījumu attiecībā uz 8.b panta 6. punktu)

Pamatojums

Kontrolsaraksta derīguma termiņam nevajadzētu būt neierobežotam, lai veicinātu tā 
dinamismu un uzsvērtu, ka vielām nav jāpaliek sarakstā ilgāk nekā tas nepieciešams. Turklāt 
monitoringa tehnisko specifikāciju izstrādāšana ir būtiski svarīga kontrolsaraksta mehānisma 
darbībai, tāpēc tās būtu jāpieņem ar deleģētajiem nevis īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā, Komisija sagatavo līdz […].

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā, Komisija sagatavo līdz […]1

Pirmajā sarakstā inter alia iekļauj arī 
vielas, kas noteiktas šīs direktīvas 
II pielikumā.

Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas
pieņemšanas.

1 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu kontrolsaraksta mehānisma izveidošanu, ir noderīgi jau norādīt problemātiskās 
vielas, attiecībā uz kurām jau zināms, ka monitoringa papildu datu vākšana ar šo mehānismu 
būtu noderīga.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
12 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
3 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
12 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
6 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod laiks, kas nepieciešams, lai ieviestu jaunu vielu monitoringu, jo īpaši 
gadījumos, kad monitoringam pakļaujamo vielu saraksts laika gaitā dinamiski mainās.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu 
staciju uz vidēji 15 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības, un minimums ir viena stacija 
vienā dalībvalstī.

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu
monitoringa staciju un vienu staciju uz
katriem vidēji 20 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā monitoringa staciju skaita aprēķina metode dod iespēju līdzsvarotākai izplatībai 
starp dalībvalstīm, kurām ir ļoti atšķirīgas platības. Šī metode nodrošina ļoti līdzīgus 
rezultātus kā citas, kurās ņemts vērā iedzīvotāju kopskaits dalībvalstī, bet šī ir skaidrāka un 
vieglāk piemērojama.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis katrai vielai izraugās 
reprezentatīvās stacijas un monitoringa 
pasākumu biežumu un laiku, tās ņem vērā 
vielas lietojumus. Monitoringa pasākumu
starplaiks nav ilgāks par vienu gadu.

Kad dalībvalstis katrai vielai izraugās 
reprezentatīvās stacijas un monitoringa 
pasākumu biežumu un laiku, tās ņem vērā 
vielas lietojumus. Monitoringa pasākumu
biežums nav retāks kā divreiz gadā.

Or. en

Pamatojums

Monitorings jāveic biežāk, lai nodrošinātu statistiski nozīmīgu datu kopuma savākšanu, jo 
īpaši ņemot vērā, ka monitoringa staciju skaits ir ierobežots.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija drīkst pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz kontrolsarakstā 
iekļauto vielu monitoringa tehniskās 
specifikācijas un tehnisko formātu, kādā 
Komisijai paziņojami monitoringa rezultāti 
un ar tiem saistītā informācija. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

6. Komisija drīkst pieņemt īstenošanas 
aktus un tehnisko formātu, kādā Komisijai 
paziņojami monitoringa rezultāti un ar tiem 
saistītā informācija. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

(Skatīt grozījumu attiecībā uz 8.b panta 2. punktu)

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
8.c pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Iekļauj šādu 8.c pantu:
"8.c pants
Pārejas noteikumi par sabiedrības 
informēšanu un ziņošanu
Vielu Nr. 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 45, 46, 47 un 48, kas minētas 
šīs Direktīvas Pielikuma I A daļā, 
gadījumā dalībvalstis drīkst attēlot 
ķīmiskā statusa informāciju atsevišķi no 
informācijas par pārējām vielām pirmā 
upju apsaimniekošanas plānu 
atjauninājuma saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 13. panta 7. punktu, neskarot 
šīs Direktīvas V Pielikuma 1.4.3 iedaļu, 
kas attiecas uz kopējā ķīmiskā statusa 
attēlošanu un uz mērķiem un 
pienākumiem, kas izklāstīti šīs Direktīvas 
5. panta 4. punkta a) apakšpunktā, 
11. panta 3. punkta k) apakšpunktā un 
16. panta 6. apakšpunktā, nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Kartēm, kuras attēlo virszemes ūdeņu ķīmisko stāvokli, nevajadzētu iekrāsoties sarkanām (t.i. 
uzrādīt nespēju sasniegt labas kvalitātes rādītājus) tikai tāpēc, ka radusies kļūda sakarā ar 
jaunu vielu un atjauninātu VKS esošām vielām ieviešanu.  Šis pagaidu noteikums ļauj 
dalībvalstīm nākamā upes baseinu apsaimniekošanas plānu cikla laikā, no 2015 līdz 
2021. gadam sagatavot papildus atsevišķas kartes attiecībā uz šīm vielām.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a. II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas 
izklāstīts šās direktīvas IIa pielikumā.
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Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts pielikums ar to vielu sarakstu, kas jāiekļauj pirmajā kontrolsarakstā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2008/105/EK
II un III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. svītro II un III pielikumu. 11. Svītro III pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datums — 112 mēneši pēc šīs direktīvas
pieņemšanas.

112 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz šīs Direktīvas 2. panta  1, 2, 5, 
9 un 10. punktu dalībvalstīm šie 
noteikumi pirmo reizi jāpiemēro 
pasākumu programmu un upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pārskatīšanai un 
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atjaunināšanai, kas jāīsteno saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 8. 
punktu un 13. panta 7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro VKS jaunajām vielām un atjauninātie VKS 
esošajām vielām, sākot ar nākamo pasākumu programmu un upju baseinu apsaimniekošanas 
plānu atjauninājumu, kas notiks 2015. gadā ar mērķi iegūt labu ūdens kvalitātes stāvokli 
attiecībā uz šīm vielām līdz 2021. gadam.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – tabula – 46. rinda

Komisijas ierosinātais teksts
(46) 17α-

etinilestradiol
s

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Nepiemēro Nepiemēro

Parlamenta ierosinātais grozījums

(46) 17α-
etinilestradiol
s

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 Šo vielu VKS Komisijai būtu jāpiedāvā kontekstā ar nākamo prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 4. punktu. Šie VKS būtu jāņem vērā 
pasākumu programmās un upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kad tie tiek nākamreiz 
pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 8. punktu un 13. panta 7. 
punktu ar mērķi sasniegt laba virszemes ūdeņu statusu attiecībā uz šīm vielām līdz atbilstošā 6 
gadu upes baseinu apsaimniekošanas plānu cikla beigām, neskarot Direktīvas 2000/60/EK 4. 
panta 4. punktu līdz 4. panta 9. punktu. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
8. punkta, attiecībā uz šīm vielām datumam uz kuru notiek atsaukšanās Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 8. punkta pēdējā teikumā ir jābūt 2016. gada 27. decembrim.

Or. en

Pamatojums

VKS farmaceitiski svarīgām vielām nevajadzētu tikt noteiktiem uzreiz.  Šo vielu atrašanās 
prioritāro vielu sarakstā ļaus ievākt uzticamus vispusīgus datus, kuru analīze palīdzēs 
izveidot riska izvērtējumus, kas pienācīgi ņem vērā šo vielu labvēlīgu ietekmi uz veselību. 
Komisijai jāpiedāvā VKS šīm vielām saraksta nākamās pārskatīšanas ietvaros 2016. gadā un 
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atbilstoši pasākumi jāiekļauj upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2021. gadā ar mērķi 
izpildīt VKS prasības līdz 2027. gadam. Pēdējais teikums zemteksta piezīmē ir pievienots, lai 
sakarā ar ES līguma iztrūkumu, nodrošinātu to, ka dalībvalstis nenosaka VKS pirms 
2021. gada.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – tabula – 47. rinda

Komisijas ierosinātais teksts
(47) 17β-

estradiols
50-28-2 4 10-4 8 10-5 Nepiemēro Nepiemēro

Parlamenta ierosinātais grozījums

(47) 17β-
estradiols

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 Šo vielu VKS Komisijai būtu jāpiedāvā kontekstā ar nākamo prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 4. punktu. Šie VKS būtu jāņem vērā 
pasākumu programmās un upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kad tie tiek nākamreiz 
pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 8. punktu un 13. panta 7. 
punktu ar mērķi sasniegt laba virszemes ūdeņu statusu attiecībā uz šīm vielām līdz atbilstošā 6 
gadu upes baseinu apsaimniekošanas plānu cikla beigām, neskarot Direktīvas 2000/60/EK 4. 
panta 4. punktu līdz 4. panta 9. punktu. Atkāpjoties no Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 8. 
punkta, attiecībā uz šīm vielām datumam uz kuru notiek atsaukšanās Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 8. punkta pēdējā teikumā ir jābūt 2016. gada 27. decembrim.

Or. en

Pamatojums

VKS farmaceitiski svarīgām vielām nevajadzētu tikt noteiktiem uzreiz. Šo vielu atrašanās 
prioritāro vielu sarakstā ļaus ievākt uzticamus vispusīgus datus, kuru analīze palīdzēs 
izveidot riska izvērtējumus, kas pienācīgi ņem vērā šo vielu labvēlīgu ietekmi uz veselību. 
Komisijai jāpiedāvā VKS šīm vielām saraksta nākamās pārskatīšanas ietvaros 2016. gadā un 
atbilstoši pasākumi jāiekļauj upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2021. gadā ar mērķi 
izpildīt VKS prasības līdz 2027. gadam. Pēdējais teikums zemteksta piezīmē ir pievienots, lai 
sakarā ar ES līguma iztrūkumu, nodrošinātu to, ka dalībvalstis nenosaka VKS pirms 
2021. gada.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – tabula – 48. rinda

Komisijas ierosinātais teksts
(48) Diklofenaks 15307-79-6 0,1 0,01 Nepiemēro1

0
Nepiemēro1
0

Parlamenta ierosinātais grozījums

(48) Diklofenaks 15307-79-6 – – – – –1

__________________________
1 Šo vielu VKS Komisijai būtu jāpiedāvā kontekstā ar nākamo prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 4. punktu. Šie VKS būtu jāņem vērā 
pasākumu programmās un upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kad tie tiek nākamreiz 
pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 8. punktu un 13. panta 7. 
punktu ar mērķi sasniegt laba virszemes ūdeņu statusu attiecībā uz šīm vielām līdz atbilstošā 6 
gadu upes baseinu apsaimniekošanas plānu cikla beigām, neskarot Direktīvas 2000/60/EK 4. 
panta 4. punktu līdz 4. panta 9. punktu Atkāpjoties no Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 8. 
punkta, attiecībā uz šīm vielām datumam uz kuru notiek atsaukšanās Direktīvas 2000/60/EK 16. 
panta 8. punkta pēdējā teikumā ir jābūt 2016. gada 27. decembrim.

Or. en

Pamatojums

VKS farmaceitiski svarīgām vielām nevajadzētu tikt noteiktiem uzreiz.  Šo vielu atrašanās 
prioritāro vielu sarakstā ļaus ievākt uzticamus vispusīgus datus, kuru analīze palīdzēs 
izveidot riska izvērtējumus, kas pienācīgi ņem vērā šo vielu labvēlīgu ietekmi uz veselību. 
Komisijai jāpiedāvā VKS šīm vielām saraksta nākamās pārskatīšanas ietvaros 2016. gadā un 
atbilstoši pasākumi jāiekļauj upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2021. gadā ar mērķi 
izpildīt VKS prasības līdz 2027. gadam. Pēdējais teikums zemteksta piezīmē ir pievienots, lai 
sakarā ar ES līguma iztrūkumu, nodrošinātu to, ka dalībvalstis nenosaka VKS pirms 2021 
gada.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
II.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta ierosinātais grozījums



PE492.914v01-00 24/28 PR\909091LV.doc

LV

IIa pielikums 

„II PIELIKUMS
VIELAS, KURAS CITU STARPĀ JĀIEKĻAUJ PIRMAJĀ KOMISIJAS IZSTRĀDĀTAJĀ 
KONTROLSARAKSTĀ

CAS numurs1 ES numurs2 Vielas nosaukums
1066-51-9 Neattiecas Aminometilfosfirskābe (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Karbamazepīns
57-12-5 Neattiecas Brīvais cianīds
1071-83-6 213-997-4 Glifosāts
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofēns
3380-34-5 222-182-2 Triklozāns
9029-97-4 231-175-3 Cinks un tā savienojumi
__________________________
1CAS: Chemical Abstracts Service [Informatīvais ķīmijas dienests].
2ES numurs: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) numurs vai Eiropā reģistrēto 
ķīmisko vielu saraksts (ELINCS).

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu kontrolsaraksta mehānisma izveidošanu, ir noderīgi jau norādīt problemātiskās 
vielas attiecībā uz kurām jau zināms, ka monitoringa papildu datu vākšana ar šo mehānismu 
būtu noderīga. Izvēlētās vielas inter alia ir iespējami problemātiskās vielas attiecībā uz 
dzeramo ūdeni, divas farmaceitiskās vielas un nesen parādījušies piesārņotāji.
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PASKAIDROJUMS

Ķīmiskais piesārņojums ir viens no iemesliem arvien pieaugošajam spiedienam uz ūdens vidi 
un tīra, un droša ūdens pieejamību un kvalitāti mūsu sabiedrībai — tāpēc centrālais 
ilgtspējīgas ūdenssaimniecības aspekts ir īstenot atbilstošus pasākumus, lai kontrolētu ķīmisko 
piesārņojumu. 

Ūdens piesārņojums ir arī viena no galvenajām raizēm par vidi, ko pauž ES pilsoņi —
2012. gada 3. jūlija rezolūcijā par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens jomā, Eiropas Parlaments 
„norāda, ka saskaņā ar Eirobarometra aptauju (2012. gada marts) 68 % eiropiešu uzskata, ka 
problēmas saistībā ar ūdens daudzumu un kvalitāti jāuztver nopietni, astoņi no desmit 
aptaujātajiem domā, ka ķīmiskais piesārņojums apdraud ūdens vidi, 62 % uzskata, ka nav 
pietiekami informēti par problēmām saistībā ar savas valsts gruntsūdeņiem, ezeriem, upēm un 
piekrastes ūdeņiem, bet 67 % aptaujāto domā, ka efektīvākais veids, kā risināt ūdens 
problēmas, ir veicināt izpratni par šīm problēmām, un 73 % Eiropas pilsoņu domā, ka ES
jāierosina papildu pasākumi ūdens problēmu risināšanai Eiropā”;

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD), kas pieņemta 2000.gadā, izvirza kompleksu pieeju ūdens 
politikai, kurā galvenā uzmanība veltīta ūdenssaimniecībai upju baseinu līmenī, uzstādot par 
mērķi panākt ilgtspējību, nodrošinot „labu stāvokli” ekoloģiskā, ķīmiskā un kvantitatīvā ziņā, 
kas Eiropas ūdenstilpnēm jāsasniedz līdz 2015. gadam. ŪPD īpaši izvirza stratēģijas pret 
piesārņojumu.

Šajā sakarā Direktīva nosaka prioritāro vielu sarakstu ūdens politikas jomā, proti, to 
ķimikāliju sarakstu, kuras būtiski apdraud ūdens vidi vai rada apdraudējumu, nonākot ūdenī.  
Lai sasniegtu labu ķīmisko statusu virszemes ūdeņiem, ūdenstilpnēm jāatbilst Vides 
Kvalitātes Standartiem (VKS), kas noteikti attiecībā uz šīm vielām.  Bīstamākās no šīm 
vielām tiek noteiktas kā prioritāri bīstamas vielas (PBV) to noturības, bioakumulācijas un/vai 
toksicitātes dēļ. ŪPD kontekstā pieņemto pasākumu mērķis ir aizvien vairāk samazināt 
prioritāro vielu emisijas ūdens vidē vai, PBV gadījumā, to pārtraukšana vai izbeigšana.

Komisijas piedāvājums uzlabo ŪPD un Vides kvalitātes standartu direktīvu, lai atjaunotu 
prioritāro vielu sarakstu ūdens politikas nozarē, kā to pieprasīts darīt ŪPD — vismaz reizi 
četros gados.  Priekšlikums:

 pievieno sarakstam 15 jaunas prioritārās vielas, no tām 6 noteiktas par PBV;
 pārskata VKS septiņām esošajām prioritārajām vielām;
 nosaka divas esošās prioritārās substances par PBV;
 ievieš prasību noteikt vairāku vielu koncentrāciju biotā, piemēram, ūdens organismos 

kā zivis vai vēžveidīgie;
 ievieš īpašus noteikumus attiecībā uz vielām, kuras iedarbojas kā visuresošas 

noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas (visuresošas PBT vielas);
 paredz jaunu kontrolsaraksta mehānismu, lai veiktu iespējami problemātisko vielu 

monitoringu un savāktu datus saistībā ar to turpmāku noteikšanu par prioritārām 
vielām.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas piedāvājumu un uzskata, ka dažas izmaiņas darīs Direktīvu 



PE492.914v01-00 26/28 PR\909091LV.doc

LV

skaidrāku, efektīvāku ceļā uz mērķi sasniegt „labu stāvokli” ES ūdenstilpnēs, kā arī 
vienkāršāk izpildāmu dalībvalstīm. Galvenie jautājumi, kas risināti iesniegtajos grozījumos ir 
izskatīti turpmākajā tekstā. 

Jaunas prioritārās vielas

Priekšlikumā 33 piesārņotājiem, kas tiek uzraudzīti un kontrolēti ES ūdeņos, pievienotas 15 
ķimikālijas, tostarp rūpnieciskās ķimikālijas, biocīdi, augu aizsardzības produkti un pirmo 
reizi trīs vielas ar farmaceitisku izcelsmi. Šīs vielas izvēlētas, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, ka tās var izraisīt nozīmīgu apdraudējumu.

Pirmkārt, referents uzskata, ka prioritāro vielu sarakstā nevajadzētu iekļaut papildus jaunas 
vielas. Lai arī vielu pievienošana un izņemšana no saraksta nenoliedzami ir pārējo 
likumdevēju prerogatīva, ir svarīgi respektēt zinātnisko integritāti un Komisijas pieprasīto 
tehniskās prioritizācijas procesa pārredzamību. Iespējami problemātiskās vielas atbilstīgāk 
būtu iekļaut kontrolsarakstā (skat. turpmāko tekstu). 
Referentam ir bažas par trīs farmācijas vielu iekļaušanu sarakstā — dabiskais hormons 17-
beta-estradiols un sintētiskais hormons 17 alfa-etinilestradiols, kuriem abiem ir endokrīnu 
graujošas īpašības, un nesteroīdu pretiekaisuma zāles diklofenaks. Noteicot VKS šīm vielām 
ar šā brīža zināšanām par to klātbūtni ūdens vidē un ietekmi uz to, var izraisīt problēmas 
saistībā ar cilvēka veselības apsvērumiem, kuriem veltīta galvenā uzmanība —ūdens politikai 
nebūtu tieši jānosaka dalībvalstu veselības politika.
No otras puses, tehniskais process, kam seko Komisija un ko atbalsta SCHER, rāda, ka ES 
ūdeņos tiešām ir problēma, ko nedrīkst vienkārši ignorēt. Referenta priekšlikums ir paturēt trīs 
vielas prioritāro vielu sarakstā, bet dzēst to VKS. VKS Komisija ierosinās nākamajā saraksta 
pārskatīšanā 4 gadu laikā. Tas ļaus vākt vispusīgākus datus, ņemot vērā jaunākos zinātniskos 
pētījumus, un pareizāk izprast sabiedrības veselības ieguvumus saistīto risku novērtējumā, 
tādējādi risinot ieinteresēto personu lielākai daļai svarīgos jautājumus. Minētās vielas tad tiks 
iekļautas Upju baseinu apsaimniekošanas plānos 2021. gadā ar mērķi sasniegt EKS 
2027. gadā.
Īstenošanas termiņi un izmaksu lietderīgums

ŪPD nav noteikts precīzs termiņš, kad būtu jāīsteno pasākumi, lai panāktu VKS jaunajām 
vielām vai atjaunotos VKS esošajām vielām — protams, ir neiespējami, ka attiecībā uz
vielām, kam VKS ir iekļauts vai atjaunots šodien, nevar sagaidīt „labu stāvokli” 2015. gadā, 
tāpēc ir svarīgi precizēt tekstu, lai izvairītos no jebkādām juridiskām neskaidrībām šajā ziņā 
— pasākumiem, lai samazinātu piesārņojumu, ko izraisa šīs vielas, vajadzētu tikt ieviestiem 
nākamajā Upju baseinu apsaimniekošanas plāna pārskatīšanā 2015. gadā ar mērķi sasniegt 
VKS 2021. gadā.

Turklāt, lai arī izmaksu/ieguvumu analīze katrai šai vielai ir iekļauta Komisijas ietekmes 
novērtējumā, būtu jāuzsver, ka dalībvalstis ir labākā pozīcijā, lai izvērtētu visefektīvākos 
līdzekļus, ko pielietot, lai sasniegtu ŪPD izvirzītos mērķus. Izmaksu ziņā efektīvu īstenošanu 
var īpaši nodrošināt ar avotu kontroles mehānismiem, kas jau ir pieejami spēkā esošajā 
likumdošanā, piemēram, REACH, un kas ņem vērā sociālekonomisko faktoru svarīgumu. 
Būtu arī jāatceras, ka saskaņā ar ŪPD dalībvalstis var attaisnot vēlākus termiņus vai ne tik 
stingrus mērķus vides jomā uz neproporcionālu izmaksu pamata. 
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Līdztekus vajadzētu izvairīties no maldinošām ziņām sabiedrībai — kartēm, kas parāda ES 
ūdeņu stāvokli ķimikāliju jomā, tajās nevajadzētu pēkšņi rādīt, ka ūdenstilpnes nesasniedz 
labu stāvokli, kad tas ir tikai jaunu, stingrāku prasību vai jaunu vielu pievienošanas sarakstam 
rezultātā — pārejas nosacījumiem vajadzētu ļaut dalībvalstīm nodrošināt atsevišķas kartes, 
neapdraudot vispārējā mērķa —laba stāvokļa ķimikāliju jomā sasniegšanai līdz 2021. gadam.

Visuresošās PBT vielas

Referents atzinīgi vērtē noteikumus priekšlikumā, kas atļauj dalībvalstīm samazināt 
monitoringa intensitāti noturīgām bioakumulatīvām un toksiskām vielām, kas ūdens vidē ir 
ļoti izplatītas un dod iespēju uzskaitīt to koncentrāciju atsevišķi, lai netiktu apslēpti panākumi 
attiecībā uz citām vielām. Tiek piedāvāts precizēt minimālo monitoringa biežumu attiecībā uz 
šīm vielām.

Kontrolsaraksts

Referents atzinīgi vērtē Komisijas piedāvāto kontrolsaraksta mehānismu kā efektīvu veidu, lai 
atrisinātu samilzušo problēmu, ko rada pretrunas starp nepieciešamību pārraudzīt vielas, lai 
tās regulētu, un regulēt vielas, lai tās pārraudzītu. Lai strādātu, kā iecerēts, kontrolsarakstam 
vajadzētu būt obligātam, kāds tas ir priekšlikumā.

Referents piedāvā ierobežot saraksta derīgumu līdz četriem gadiem, lai izvairītos no tā, ka 
monitoringa saistības paliek derīgas bezgalīgi, jo īpaši gadījumā, kad Komisijai deleģētās 
pilnvaras izveidot un atjaunot sarakstu tiks atceltas. Tiek piedāvāta jauna sistēma, kā noteikt 
monitoringa staciju skaitu, lai samazinātu nelīdzsvarotību starp valstīm ar ļoti atšķirīgām 
platībām, un tiek piedāvāts monitoringa biežuma palielinājums, lai stiprinātu statistikas datu 
atbilstību.

Turklāt vairākas vielas, kas var būt problemātiskas ES ūdeņiem, tiek piedāvātas tieši iekļaut 
pirmajā kontrolsarakstā. Šīs vielas tikušas izvēlētas starp tām, kurām uzticama monitoringa 
datu trūkums ir viens no galvenajiem apstākļiem pret labi motivētu zinātnisku lēmumu par to 
problemātiskuma līmeni — sarakstā iekļautas vielas, kas var apdraudēt dzeramo ūdeni, divas 
citas vielas ar farmaceitisku saistību un nesen parādījušies piesārņotāji, ko jaunākie pētījumi 
uzrādījuši kā iespējami problemātiskus ūdeņiem.

Sabiedrības informētība

Kā iepriekšminēts, ūdens ķīmiskais piesārņojums ir viena no galvenajām ES pilsoņu rūpēm. 
Referents uzskata, ka politiskais spiediens no izglītota un informēta sabiedriskā viedokļa ir 
vienīgais veids kā gūt panākumus ūdens politikas jomā — pasākumus pret ūdens 
piesārņojumu būtu jāuztver nevis, kā uztieptu greznību no Briseles, bet drīzāk kā kolektīvu 
iedzīvotāju interešu aizstāvību.  

Tāpēc tiek piedāvāts veicināt sabiedrības sapratni ar informāciju un komunikāciju par 
pasākumu pret ūdenstilpņu piesārņojumu rezultātiem un ietekmi, jo īpaši, dalībvalstīm 
izveidojot interneta vietnes, kas nodrošinātu pieeju to noteiktajiem Upju baseinu 
apsaimniekošanas plāniem.
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* * *

Referents ir pieņēmis daudz no ēnu referentu un Eiropas Parlamenta kolēģu ieteikumiem. Lai 
saglabātu lēmumu pieņemšanu tik skaidri pārredzamu, cik skaidrs ir ūdens, kādu mēs 
vēlamies, viņš organizēja divas ieinteresēto personu uzklausīšanas, lai dotu organizāciju, kas 
ietver CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma un WWF, 
pārstāvjiem iespēju izteikt savas bažas. Ar atbalsta organizācijām, kā CEFIC, VCI, WKO un 
nacionālo delegāciju pārstāvjiem notika individuālas tikšanās. Turklāt notika arī tikšanās ar 
Dānijas un Kipras Padomes prezidentūrām. Referents pilnībā uzņemas atbildību par 
priekšlikumiem, kurus viņš izvēlējies iekļaut šajā ziņojuma projektā.


