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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks labums, tādēļ tas 
nedrīkst būt peļņas avots, un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms par vispārējām 
cilvēka pamattiesībām; uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir vides un veselības 
nepieciešamība, kurai ir būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; atkārtoti pauž, ka „ūdens 
resursu apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no iekšējā tirgus noteikumiem” (EP 
rezolūcija P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību 
aktus, jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, ka 
ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir valsts īpašumā un valsts tos apsaimnieko;

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens un 
pieejamajiem resursiem ir sasniedzis kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas varētu 
sarežģīt situāciju; ūdens trūkums šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu dalībvalstu visu 
teritoriju;

3. norāda, ka Ūdens pamatdirektīvas (ŪPD) ietvaros ir izveidota sistēma visu ES esošo 
ūdenstilpņu — gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu, ezeru, upju un piekrastes ūdeņu —
aizsardzībai, un tās mērķis ir līdz 2015. gadam sasniegt „labu ekoloģisko un ķīmisko 
kvalitāti”;

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā šobrīd joprojām liela problēma ir neefektīva 
piemērošana un izpilde; aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka dažas dalībvalstis atpaliek 
no grafika, ka ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā stāvoklī un ka citu ES politikas 
virzienu, tostarp rūpniecības, lauksaimniecības un transporta politikas, mērķi bieži ir klajā 
pretrunā ar „ūdens aizsardzības” mērķiem;

5. uzskata, ka komunālie notekūdeņi ir viens no lielākajiem ūdens vides piesārņotājiem un ka 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas veiksmīgai īstenošanai ir būtiska ietekme uz 
ūdens kvalitāti visās dalībvalstīs un tādējādi uz ŪPD veiksmīgu īstenošanu;

6. norāda, ka, neraugoties uz panākumiem Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 
īstenošanā, joprojām pastāv trūkumi attiecībā uz kanalizācijas sistēmu un/vai attīrīšanas 
atbilstības rādītājiem; lūdz Komisijai sniegt lielāku atbalstu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
un kanalizācijas sistēmu infrastruktūras finansēšanai ES;

7. norāda arī, ka kopš 1988. gada no lūgumrakstiem, kas saistīti ar vides sūdzībām un kas 
iesniegti Lūgumrakstu komitejai, 589 lūgumraksti (Spānija — 166, Apvienotā 
Karaliste — 129, Vācija — 97, Itālija — 60, Francija — 55, Grieķija 34, Nīderlande —
16, Portugāle — 16, Polija — 4, Rumānija — 4, Somija — 3, Bulgārija — 2, Ungārija —
2 un Slovēnija — 1), kurus dažkārt parakstījušas vairākas personas (skatīt Lūgumrakstu 
Nr. 0784/2007, kam ir 2036 paraksti), ir saistīti ar ūdens kvalitāti un kvantitāti 
dalībvalstīs;

8. atgādina dalībvalstīm par to saistībām saskaņā ar ŪPD līdz 2015. gadam panākt labu 



PE480.836v01-00 4/4 PA\891245LV.doc

LV

ūdens stāvokli un aicina dalībvalstis un Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus un 
nodrošināt pietiekamu finansējumu un tehnisko palīdzību, lai sasniegtu šos ūdens 
kvalitātes mērķus; uzskata, ka iedzīvotāju, vides NVO un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība ir būtiska veiksmīgai ŪPD īstenošanai un ilgtspējīgai vides pārvaldībai 
kopumā;

9 aicina Eiropas Komisiju savās izmeklēšanās būt stingrākai un tādējādi ne tik pasīvai un 
piekāpīgai;

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, par kurām rakstījuši lūgumrakstu iesniedzēji, 
tostarp atkritumu izgāztuvju, lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un kuras būtiski 
ietekmē vidi un cilvēku veselību un ir vainojamas sliktā ūdens kvalitātē; tādēļ aicina 
atteikties no subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu 
ūdens apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi ūdenim;

11. pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas priekšlikumā par ŪPD (COM (2011) 876) grozīšanu ir 
pievienotas tikai 15 jaunas ķīmiskās vielas no to 2000 potenciāli bīstamo vielu saraksta, 
kuras nepieciešams uzraudzīt un samazināt, un ka tā, neraugoties uz precīzi formulētajām 
tiesiskajām prasībām, kas pieņemtas kopš 2000. gada, nespēj noteikt skaidrus grafikus 
visbīstamāko ķīmisko vielu pakāpeniskai samazināšanai; tādēļ aicina Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju tās priekšlikumā Komisijai īpaši pievērsties 
iepriekš minētajām prioritārajām vielām (kuras lūgumrakstu iesniedzēji bieži sauc par 
„toksiskiem un radioaktīviem atkritumiem”), ņemot vērā šo vielu kā ūdens piesārņotāju 
radīto augsto riska pakāpi attiecībā uz cilvēku veselību;

12. vienlaikus aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko piesārņotāju uzraudzību 
un ziņošanu par tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas informācijas ieguvei par citu 
piesārņotāju koncentrāciju, kuru uzraudzība var turpmāk izrādīties nepieciešama ES 
līmenī;

13. uzskata, ka barības vielu piesārņojums joprojām ir nopietna problēma, ka eitrofikācija 
turpina ietekmēt bioloģisko daudzveidību un traucē ekosistēmas vērtīgos pakalpojumus un 
ka izpētītie barības vielu apstākļi, iespējams, būs vainojami vairāk nekā pusē paredzamo 
neveiksmju sasniegt virszemes ūdenstilpņu „labu stāvokli” līdz 2015. gadam;

14. aicina Komisiju izstrādāt un 2012. gadā publicēt plānu, lai izveidotu ieteikumus, kuru 
mērķis ir uzlabot ūdens resursu un zemes izmantošanas efektivitāti, īstenot ekosistēmas 
aizsardzības pasākumus kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros, izstrādāt 
pieeju ūdens jautājuma iekļaušanai visos politikas virzienos un uzlabot ūdens 
apsaimniekošanas, kā arī pētniecības un datu apkopošanas pārvaldību; Komisija tiek 
aicināta 2012. gadā publicēt arī „Konceptuālu plānu, kā aizsargāt ES ūdens resursus”, 
pamatojoties uz ŪPD īstenošanas pārskatu, ES ūdens trūkuma un sausuma politikas 
pārskatu, kā arī ar ūdens apsaimniekošanu saistītās ES pielāgošanās politikas pārskatu;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt programmas informētībai par ūdens resursiem, lai 
Eiropas iedzīvotāju vidū ieviestu ūdens taupības un ūdens efektīvas izmantošanas kultūru.


