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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir īpašā tiesību aktā iekļaut prasības par radioaktīvo vielu 
monitoringu saskaņā ar Euratom līgumu, lai saglabātu pretradiācijas aizsardzības jomā 
pieņemto Kopienas tiesību aktu vienotību, saskaņotību un pilnīgumu. Nākamajā posmā 
Komisija plāno šīs prasības svītrot no Direktīvas 98/83/EK (Dzeramā ūdens direktīvas).

Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka, tā kā šī direktīva attiecas uz Euratom līguma darbības 
jomu, Eiropas Parlaments var tikai nedaudz ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpēc 
viņa aicina Komisiju, izstrādājot un pārskatot šo direktīvu, pienācīgu uzmanību pievērst 
Eiropas Parlamenta viedoklim. Viņa pauž bažas arī par direktīvas īstenošanu, jo Dzeramā 
ūdens direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz radioaktīvajām vielām vēl joprojām nav 
īstenotas.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis priekšlikums varētu apdraudēt to ūdens resursu un 
dzeramā ūdens jomā pieņemto ES tiesību aktu vienotību, uz kuriem pašlaik attiecas Līgums 
par Eiropas Savienību. Tāpēc Eiropas Komisijai būtu jānodrošina šīs direktīvas pasākumu 
atbilstība tiem, kas ietverti Direktīvā 98/83/EK un citos ar ūdens resursiem saistītos tiesību 
aktos, tādos kā 2000/60/EK un 2006/118/EK, kā arī citu ūdens resursu, piemēram, 
gruntsūdeņu, aizsardzība pret radioaktīvo piesārņojumu.

Attiecībā uz direktīvas darbības jomu ir svarīgi tajā ietvert pārtikas rūpniecībā izmantoto 
ūdeni. Tomēr pozitīvi vērtējams ir tas, ka priekšlikuma pārskatītajā versijā Eiropas Komisija 
iekļāva radonu kā parametra vērtību un pudelēs pildītu ūdeni kā ūdens avotu.

Turklāt iedzīvotājiem ir svarīgi būt informētiem par dzeramā ūdens kvalitāti. Tāpēc 
dalībvalstīm gan savos trīsgadu ziņojumos par dzeramā ūdens kvalitāti, gan trīsgadu 
ziņojumos par kodoldrošību jāiekļauj informācija par radioaktīvajām vielām šajos ūdens 
veidos.

Šīs direktīvas neievērošanas gadījumā dalībvalstīm nekavējoties jārīkojas, lai atjaunotu ūdens 
kvalitāti un mazinātu iespējamos draudus sabiedrības veselībai.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Parametru vērtības balstās uz 
pieejamo zinātnisko pieredzi, ņemot vērā 
piesardzības principu. Šīs vērtības ir 
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izraudzītas, lai nodrošinātu, ka dzeramo 
ūdeni visas dzīves garumā var patērēt 
droši, par pamatu ņemot neaizsargātākos 
iedzīvotājus, un tādējādi panāktu augstu 
veselības aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 2

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ja nav ievērota atbilstība 
indikatorvērtībām, attiecīgajai dalībvalstij 
būtu jānovērtē, vai šī neatbilstība 
neapdraud iedzīvotāju veselību, un — ja 
nepieciešams — jāveic korektīva rīcība, lai 
atjaunotu ūdens kvalitāti.

(6) Ja nav ievērota atbilstība 
indikatorvērtībām un/vai šajā direktīvā 
noteiktajiem standartiem, attiecīgajai 
dalībvalstij būtu jāizpēta cēlonis, 
jānovērtē, vai šī neatbilstība neapdraud 
iedzīvotāju veselību, un — ja nepieciešams 
— pēc iespējas ātrāk jāveic korektīva 
rīcība, lai atjaunotu ūdens kvalitāti. Šī 
vajadzīgā korektīvā rīcība var ietvert pat 
attiecīgā objekta slēgšanu, ja, ņemot vērā 
ūdens kvalitāti, šāda rīcība ir 
nepieciešama. Ja dzeramā ūdens 
kvalitātes atjaunošanas vajadzībām ir 
nepieciešama šāda korektīva rīcība, 
prioritāte būtu jāpiešķir tādai rīcībai, kas 
novērš problēmas cēloni.

Or. en

Grozījums Nr. 3

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Patērētāji būtu pietiekami un pienācīgi 
jāinformē par dzeramā ūdens kvalitāti.

(7) Patērētāji būtu pietiekami un pienācīgi 
jāinformē par dzeramā ūdens kvalitāti un 
par jebkādām korektīvām darbībām, ko 
veic kompetentās iestādes, ņemot to vērā 
turklāt ir jāapsver gan Komisijas 
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tehniskās, gan statistikas vajadzības un 
personas tiesības iegūt pietiekamu 
informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 4

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šajā direktīvā jāietver pārtikas 
rūpniecībā izmantotais ūdens.

Or. en

Grozījums Nr. 5

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Metodēm, kuras izmanto, lai analizētu 
dzeramā ūdens kvalitāti, vajadzētu būt 
tādām, kas nodrošina, ka iegūtie rezultāti ir 
ticami un salīdzināmi.

(10) Metodēm, kuras izmanto, lai analizētu 
dzeramā ūdens kvalitāti, vajadzētu būt 
tādām, kas nodrošina, ka iegūtie rezultāti ir 
ticami un salīdzināmi. Šādām monitoringa 
programmām būtu jāatbilst vietējām 
vajadzībām un jāizpilda šajā direktīvā 
izklāstītās obligātās monitoringa prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 6

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošinātu Eiropas ūdens 
resursu politikas saskaņotību, šajā 
direktīvā noteiktajām radioaktīvo vielu 
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monitoringa parametru vērtībām, 
monitoringa biežumam un metodēm 
jāatbilst Gruntsūdeņu direktīvas un 
Dzeramā ūdens direktīvas prasībām. 
Turklāt Eiropas Komisijai būtu 
jānodrošina, ka, pārskatot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā1, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvu 2006/118/EK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu un pasliktināšanos2, tajās 
tiek ietverta atsauce uz šo direktīvu, lai 
visu veidu ūdeņus pilnībā pasargātu no 
radioaktīvo vielu piesārņojuma.
______________
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kas 
noteiktas Padomes Direktīvas 98/83/EK 
2. pantā.

1. Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kas 
noteiktas Padomes Direktīvas 98/83/EK 
2. pantā.

2. Papildus 1. punktā minētajām piemēro 
šādas definīcijas:
a) “radioaktīvā viela” ir jebkura viela, kas 
satur vienu vai vairākus radionuklīdus, 
kuru aktivitāte vai koncentrācija noteikti 
jāņem vērā, ciktāl tas attiecas uz 
pretradiācijas aizsardzību;
b) “kopējā indikatīvā doza” ir paredzamā 
efektīvā doza viena gada laikā visu to 
dabīgas un mākslīgas izcelsmes 
radionuklīdu uzņemšanas rezultātā, kuru 
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klātbūtne ūdensapgādē ir konstatēta, 
izņemot tritiju, kāliju-40, radonu un 
radona sabrukšanas produktus ar īsu 
pussabrukšanas periodu;
c) “parametra vērtība” ir vērtība, kuru 
pārsniedzot, dalībvalstis izvērtē, vai 
radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī rada 
draudus iedzīvotāju veselībai, un — ja 
nepieciešams — veic korektīvas darbības, 
lai uzlabotu ūdens kvalitāti, nodrošinot 
tādu kvalitātes līmeni, kas atbilst cilvēku 
veselības aizsardzības prasībām 
pretradiācijas aizsardzības ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas uz dzeramo ūdeni ar 
izņēmumiem, kas paredzēti 
Direktīvas 98/83/EK 3. panta 1. punktā un 
noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 
3. panta 2. punktu.

Šī direktīva attiecas uz cilvēku patēriņam 
paredzēto ūdeni — dzeramo ūdeni un 
pārtikas rūpniecībā izmantoto ūdeni — ar 
izņēmumiem, kas paredzēti 
Direktīvas 98/83/EK 3. panta 1. punktā un 
noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 
3. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot noteikumus, kas paredzēti 
Direktīvas 96/29/Euratom 6. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
izveidotu atbilstošu monitoringa 
programmu, kuras mērķis ir nodrošināt, ka 

1. Neskarot noteikumus, kas paredzēti 
Direktīvas 96/29/Euratom 6. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
izveidotu atbilstošu monitoringa 
programmu, kuras mērķis ir nodrošināt, ka 
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dzeramais ūdens atbilst parametru 
vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo 
direktīvu.

dzeramais ūdens atbilst parametru 
vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar šo 
direktīvu. Dzeramais ūdens atbilst šīs 
direktīvas prasībām, ja:
a) tajā nav nekādu radioaktīvu vielu, kas 
ir tādā daudzumā vai koncentrācijā, ka 
rada iespējamus draudus cilvēku 
veselībai; un
b) tas atbilst obligātajām prasībām, kas 
noteiktas I un III pielikumā; un ja 
saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem 
9. pantā un saskaņā ar līgumu dalībvalstis 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dzeramais ūdens atbilst 
šīs direktīvas prasībām.
2. Dalībvalstis gādā par to, lai pasākumi, 
kas veikti, īstenojot šo direktīvu, nekādos 
apstākļos ne tieši, ne netieši nepieļautu 
dzeramā ūdens pašreizējās kvalitātes 
pasliktināšanos, ciktāl tas skar cilvēku 
veselības aizsardzību, nedz arī 
piesārņojuma palielināšanos ūdeņos, ko 
izmanto dzeramā ūdens ražošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 10

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja konstatē neatbilstību parametru 
vērtībām, kas noteiktas saskaņā ar 
5. pantu, dalībvalsts izvērtē, vai šāda 
neatbilstība rada risku cilvēka veselībai. Ja 
šāds risks pastāv, dalībvalsts veic
korektīvas darbības, lai atjaunotu ūdens 
kvalitāti.

2. Ja konstatē neatbilstību parametru 
vērtībām, kas noteiktas šajā direktīvā, 
dalībvalsts pēc iespējas ātrāk izvērtē, vai 
šāda neatbilstība nerada risku cilvēka 
veselībai. Ja šāds risks pastāv, attiecīgā 
dalībvalsts nodrošina, ka pēc iespējas 
ātrāk tiek veiktas korektīvas darbības, lai 
atjaunotu ūdens kvalitāti. Prioritāte 
piešķirama izpildes pasākumiem, cita 
starpā ņemot vērā apmēru, kādā 
parametra vērtība ir pārsniegta, un 
iespējamos draudus cilvēku veselībai. Šī 
vajadzīgā korektīvā rīcība var ietvert pat 
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attiecīgā objekta slēgšanu, ja, ņemot vērā 
ūdens kvalitāti, šāda rīcība ir 
nepieciešama. Neatkarīgi no tā, vai ir 
radušās neatbilstības parametru vērtībām 
vai ne, dalībvalstis nodrošina, ka tā 
dzeramā ūdens piegāde, kas rada 
iespējamus draudus cilvēku veselībai, tiek 
aizliegta vai lietošana stingri ierobežota, 
vai tiek veiktas citas darbības, kas 
nepieciešamas, lai aizsargātu cilvēku 
veselību. Šādos gadījumos patērētājus 
nekavējoties informē par to un sniedz 
vajadzīgās konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Informēšana un ziņošana

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir 
pieejama pietiekama un aktuāla 
informācija par dzeramā ūdens kvalitāti, 
turklāt ne tikai gadījumos, kad nevar 
uzskatīt, ka risks cilvēka veselībai ir 
nenozīmīgs.
2. Ikviena dalībvalsts, kuras ūdens 
sistēmas ir izvietotas apgabalos, kuros ir 
iespējami cilvēka radīti vai dabīgi 
radioaktīvā piesārņojuma avoti, 
informāciju par radioaktīvo vielu 
koncentrāciju dzeramajā ūdenī iekļauj 
savā trīsgadu ziņojumā par dzeramā 
ūdens kvalitāti, kā noteikts Direktīvas 
98/83/EK 13. pantā, un trīsgadu ziņojumā 
par kodoldrošību, kā noteikts 9. pantā 
Padomes 2009. gada 25. jūnija 
Direktīvā 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
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pamatstruktūru1.
3. Komisija savā ziņojumā par dzeramā 
ūdens kvalitāti Kopienā, kā noteikts 
Direktīvas 98/83/EK 13. pantā, iekļauj 
dalībvalstu iegūtos datus par 
radioaktīvajām vielām dzeramajā ūdenī.
_____________
1 OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 12

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārskatīšana

Komisija vismaz reizi piecos gados 
pārskata pielikumus, ņemot vērā zinātnes 
un tehnikas sasniegumus, un vajadzības 
gadījumā sniedz grozījumu 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

II pielikums – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izmanto citu, nevis šā punkta pirmajā 
daļā paredzēto uzraudzības programmu vai 
izmeklējumu rezultātus, lai nodrošinātu 
atbilstību šai direktīvai, dalībvalsts 
Komisijai sniedz sava lēmuma 
pamatojumu, tostarp norāda šo monitoringa 
programmu vai izmeklējumu attiecīgos 
rezultātus.

Ja izmanto citu, nevis šā punkta pirmajā 
daļā paredzēto uzraudzības programmu vai 
izmeklējumu rezultātus, lai nodrošinātu 
atbilstību šai direktīvai, dalībvalsts 
Komisijai sniedz sava lēmuma 
pamatojumu, tostarp norāda šo monitoringa 
programmu vai izmeklējumu attiecīgos 
rezultātus. To pamatā nedrīkst būt tikai 
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ieinteresēto personu sniegtā informācija.

Or. en


