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ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā

Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija rezolūcija par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens 
apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni 
saistītajai problemātikai Eiropā (2011/2297(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, 
ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā1 („Ūdens 
pamatdirektīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos 
(„Gruntsūdeņu direktīva”)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Direktīvu 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar 
ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 
84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK („VKS direktīva”)3,

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu4 („KNA direktīva”),

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvu 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti5 („Nitrātu 
direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/60/EK
par plūdu risku novērtējumu un pārvaldību6 („Plūdu direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu 
(EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu 
un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
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Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK1 („REACH regula”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai2,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību3 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu5,

– ņemot vērā Komisijas turpmāko „Konceptuālo plānu par Eiropas ūdens resursu 
aizsardzību”,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas 
kapitāls ―  bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam” (COM(2011)0244),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā” (COM(2011)0571),

– ņemot vērā turpmāko Eiropas inovāciju partnerību ūdens resursu jomā,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 18. jūlija paziņojumu „Meklējot risinājumu sausuma un 
ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā” (COM(2007)0414),

– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par sesto Pasaules Ūdens forumu Marseļā 
2012. gada 12.–17. martā6 un šajā forumā pieņemto risinājumu un saistību deklarāciju,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par risinājumu meklēšanu sausuma un ūdens 
trūkuma problēmai Eiropas Savienībā7,

– ņemot vērā 2010. gada 6. maija rezolūciju par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus”8,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus 
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(A7-0192/2012),

A. tā kā ar Ūdens pamatdirektīvu tika izveidota sistēma, ar ko aizsargā un atjauno tīru ūdeni 
Eiropas Savienībā un nodrošina tā ilglaicīgu, ilgtspējīgu lietošanu un kuras mērķis ir līdz 
2015. gadam panākt labu stāvokli ekoloģiskā un ķīmiskā ziņā, bet tā kā dalībvalstis, 
pārskatot Upju baseinu apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti, kā pieprasīts direktīvā, 
norāda, ka attiecībā uz ievērojamu skaitu ES ūdenstilpju līdz 2015. gadam netiks panākts 
labs stāvoklis gan ilgstošu, gan briestošu problēmu dēļ;

B. tā kā saldūdens bioloģiskā daudzveidība Eiropā pārdzīvo krīzi, jo 37 % Eiropas saldūdens 
zivju sugu un 40 % saldūdens molusku uzskatāmi par apdraudētiem atbilstoši IUCN 
Sarkanās grāmatas kritērijiem;

C. tā kā ūdeni īpaši spēcīgi ietekmē klimata pārmaiņas, kuru rezultātā varētu samazināties 
pieejamā ūdens, jo īpaši dzeramā ūdens, daudzums un pasliktināties ūdens kvalitāte, kā arī 
biežāki kļūtu aizvien spēcīgāki plūdi un sausums;

D. tā kā ūdens ir dzīvībai svarīgs un neatņemams sabiedriskais labums un taisnīga ūdens 
apsaimniekošana ir vitāli svarīga pasaules dabas kapitāla un ekosistēmas pakalpojumu 
saglabāšanā, kā arī visos resursa izmantošanas un ekonomikas ražošanas aspektos un tā kā 
Eiropas rūpniecības nākotne ir atkarīga no efektīviem risinājumiem pašreizējām ar ūdeni 
saistītajām problēmām un gan atbildīgas, gan efektīvas esošo ūdens resursu 
apsaimniekošanas, kas tieši ietekmē cilvēku veselību, enerģijas ražošanu, lauksaimniecību 
un nodrošinājumu ar pārtiku;

E. tā kā Eiropa pašlaik izmanto aptuveni 13 % no sava kopējā pieejamā saldūdens daudzuma, 
kas jau liecina par zināmu ūdens resursu noslodzi, un tā kā daudzviet Eiropā ūdens ieguve 
pārsniedz ilgtspējīgus līmeņus, apdraudot dzīvo dabu, drošu sabiedrības apgādi un dažādus 
ekonomiskos pielietojumus, un tā kā dažos Dienvideiropas reģionos ūdens patēriņa indekss 
pārsniedz 40 %, kas liecina par pastiprinātu ūdens resursu noslodzi;

F. tā kā plašu Dienvideiropas teritoriju pussausajam klimatam gada laikā, kā arī vairāku gadu 
garumā ir raksturīgs ļoti nevienmērīgs ūdens resursu sadalījums un tā kā šim 
nevienmērīgajam sadalījumam līdz ar klimata pārmaiņām ir tendence pastiprināties;

G. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” ir paredzēta efektīva resursu izmantošana un tā kā pašlaik 
tendences ūdens izmantošanā bieži nav ilgtspējīgas neefektīvas prakses dēļ, kas rada ūdens 
nelietderīgu patēriņu, un tā kā ūdens jomas infrastruktūras sistēmas bieži ir novecojušas gan 
attīstītākajos reģionos, gan mazāk attīstītajos reģionos un trūkst informācijas par faktiskiem 
darbības rezultātiem un zudumiem;

H. tā kā pāreju uz videi draudzīgu ekonomiku var īstenot tikai, ievērojot ūdens resursu 
problēmas;

I. tā kā nelietpratīgi attīrīti notekūdeņi vēl aizvien izraisa ES jūras piekrastes piesārņojumu, 
kas nemazinās, un tādēļ ir svarīgi paātrināt notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras izveidi 
dalībvalstīs,

ES ūdens jomas tiesību aktu īstenošana: panākumi un nepilnības

1. atzīst, ka Ūdens pamatdirektīva veido stabilu un vērienīgu tiesisku pamatu ilglaicīgai 



integrētai ūdens apsaimniekošanai Eiropas Savienībā; atzinīgi vērtē Eiropas ūdens kvalitātes 
un notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanos pēdējos gados; tomēr norāda, ka īstenošanas temps ir 
bijis lēns un tās norise dalībvalstīs un reģionos — nevienmērīga un ka ievērojami jāuzlabo 
Ūdens pamatdirektīvas ieviešana, lai līdz 2015. gadam panāktu labu stāvokli visos Eiropas 
ūdeņos;

2. uzskata, ka ūdens ir visai cilvēcei kopīgs resurss un sabiedrisks labums un ka nodrošinājums 
ar ūdeni ir uzskatāms par vispārējām cilvēka pamattiesībām; uzsver, ka ūdens ilgtspējīga 
izmantošana ir vides un veselības nepieciešamība, kam ir būtiska nozīme klimata 
regulēšanas ciklā; atkārtoti uzsver, ka iekšējā tirgus noteikumi ir jāpiemēro ūdens jomas 
atšķirīgajām īpatnībām, un aicina dalībvalstis, ievērojot subsidiaritātes principu, 
apsaimniekot ūdens un ūdensapgādes uzņēmumus atbilstīgi Ūdens pamatdirektīvas 
9. pantam;

3. norāda — lai gan ar panākumiem tiek īstenota Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva, 
joprojām nav pilnībā noteikti kanalizācijas un/vai attīrīšanas sistēmu atbilstības rādītāji;

4. uzsver — lai gan uzmanības centrā jāpatur pašreizējā tiesiskā regulējuma ūdens jomā 
īstenošana, ir konkrētas nepilnības, kuras jānovērš, gan spēkā esošos tiesību aktus pielāgojot 
ūdens prioritātēm, gan sagatavojot jaunus tiesību aktus, ar kuriem risina īpašu jomu un 
pasākumu ietekmi, un to, ka jāņem vērā sadarbības nozīme starp dažādiem uzņēmējiem un 
citām iesaistītajām personām ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas jomā;

5. atkārto savu nostāju, ka Komisijai jāiesniedz tiesību akta priekšlikums, līdzīgs Plūdu 
direktīvai, kas veicina ES politikas pielāgošanu attiecībā uz ūdens trūkumu un sausumu, kā 
arī pielāgošanos klimata pārmaiņām;

6. uzskata Komisijas turpmāko „Konceptuālo plānu par Eiropas ūdens resursu aizsardzību” kā 
ES politikas atbildi pašreizējām un nākamajām problēmām ūdens resursu jomā ar mērķi 
nodrošināt labas kvalitātes ūdens pietiekamu pieejamību ilgtspējīgai un taisnīgai ūdens 
lietošanai līdz 2050. gadam, neskarot valstu suverēnās tiesības ūdens jomā;

7. atgādina dalībvalstīm, ka saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu tām ir pienākums līdz 
2015. gadam panākt labu ūdens stāvokli; mudina Komisiju rīkoties izlēmīgi, lai pārtrauktu 
dalībvalstu pārkāpumus attiecībā uz ES tiesību aktiem ūdens resursu jomā; vienlaikus aicina 
sniegt lielāku palīdzību, piemēram, izstrādājot visaptverošas pamatnostādnes un efektīvus 
instrumentus un padarot tos pieejamus, lai palielinātu jo īpaši reģionālo iestāžu un par upju 
baseiniem atbildīgo aģentūru veiktspēju, nodrošinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus un 
palīdzētu dalībvalstīm turpmākajos posmos panākt labāku atbilstību ES politikai ūdens 
jomā, lai pildītu ūdens politikā noteiktās saistības; uzsver, ka daudzos gadījumos 
lūgumraksti ir atklājuši problēmas, kas saistītas ar ES ūdens apsaimniekošanas tiesību aktu 
transponēšanu un pareizu īstenošanu, un aicina Eiropas Komisiju, veicot izmeklēšanu, būt 
stingrākai, jo īpaši izskatot lūgumrakstus;

Ūdens izmantojuma efektivitāte un resursu apsaimniekošana

8. uzsver, cik svarīga ir ūdens izmantojuma efektivitāte; prasa efektīvāk izmantot ūdeni jo 
īpaši tādās nozarēs kā enerģētika un lauksaimniecība, kas ir lielākās ūdens patērētājas;

9. uzsver saikni starp enerģijas ražošanu, energoefektivitāti un ūdensapgādes drošību; norāda, 
ka Eiropas līmenī ir nepieciešamas papildu stratēģijas un koncepcijas, piemēram, ūdens 



izmantošanai kā enerģijas uzkrājējai, lai nodrošinātu, ka pieaugošais pieprasījums pēc 
enerģijas neapdraud ūdensapgādes drošību un ka ir ietverta iespēja samazināt enerģijas 
patēriņu, paaugstinot ūdens izmantojuma efektivitāti; uzsver, ka ūdens lietošana jāņem vērā, 
novērtējot tradicionālo, kā arī zema oglekļa satura energoresursu, tostarp jo īpaši
bioenerģiju un hidroenerģiju, un norāda uz riskiem, kas saistīti ar dabasgāzes nekonvenciālu 
ieguvi;

10. uzsver, ka lauksaimniecības jomā ūdens lietošanas efektivitāti un ilgtspējību var uzlabot, 
ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un praksi, kā arī uzlabojot informāciju un lauksaimnieku un 
tiešo lietotāju informētību; šajā saistībā uzsver, ka ļoti piemērota ir sadarbība starp zemes 
apsaimniekotājiem un citām ieinteresētajām personām, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus 
ūdens aizsardzības jomā; turklāt uzsver, ka attiecībā uz klimata pārmaiņu un pārtikas 
nodrošinājuma problēmām ir jāmobilizē pietiekami ūdens resursi lauksaimniecībai, 
piemēram, paredzot ūdens uzkrāšanu; norāda, ka lauksaimniecības nozare patērē lielāko 
daļu ūdens resursu, un uzsver, cik svarīga pašreizējā KLP reformā ir ūdens saglabāšana un 
ilgtspējīga izmantošana;

11. uzskata, ka, aizvien pieaugot pieprasījumam pēc ūdens, steidzami nepieciešami ieguldījumi 
apūdeņošanas sistēmās, un aicina Komisiju veicināt to, lai būtu pieejami risinājumi ūdens 
trūkuma problēmai, piemēram, ūdeņu mākslīga ievadīšana gruntsūdens krātuvēs, ūdens 
atgūšana un alternatīvu apūdeņošanas paņēmienu izstrāde; vienlaikus uzsver, cik nozīmīga 
ir zināšanu un tehnoloģijas nodošana saistībā ar šīm metodēm, kā arī ūdens saglabāšanu, 
ūdens savākšanu, gruntsūdeņu apsaimniekošanu un notekūdeņu attīrīšanu;

12. uzsver, ka gruntsūdeņu veidošanās lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijās ir ļoti 
liela un ka lauksaimniecība un mežsaimniecība jau tagad ir īpaši atbildīga par kvalitatīvi 
augstvērtīgā gruntsūdens nepiesārņošanu; atzinīgi vērtē lauksaimnieku līdzšinējos centienus 
uzlabot ūdens kvalitāti;

13. uzsver, ka ar videi un ekonomikai nekaitīgu ūdens sanitārijas un notekūdeņu 
apsaimniekošanas politiku piesārņojums jānovērš tā rašanās vietā, pirms visi piesārņotāji 
nonāk līdz dārgai attīrīšanai cauruļvadu galā, īpaši attiecībā uz ūdens plūšanu caur 
piesārņotu augsni; rosina izmantot notekūdeņus un blakusproduktus pēc galīgās attīrīšanas 
kā jaunu resursu, pamatojoties uz stingrām kvalitātes prasībām;  norāda, ka notekūdeņus var 
izmantot kā enerģijas avotu, reģenerējot siltumenerģiju vai enerģiju no organiskajām 
vielām, ko tie satur, un ka šī iespēja būtu jāizmanto;

14. prasa vajadzības gadījumā atjaunināt ES tiesību aktus ūdens jomā, lai pienācīgi ņemtu vērā 
tehnoloģijas attīstību saistībā ar ūdens atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lai būtu 
iespējama izmaksu un energoefektivitātes ziņā izdevīga attīrītu notekūdeņu atkārtota 
izmantošana irigācijai un rūpniecībai, kā arī saimniecības ūdeņu atkārtota izmantošana 
mājsaimniecības vajadzībām; pieprasa pasākumus otrreizēji izmantojamo ūdeņu ķīmiskās 
un bioloģiskās kvalitātes pienācīgai uzraudzīšanai; aicina Komisiju izskatīt formulas 
stimulu izveidei attiecībā uz attīrītu notekūdeņu, saimniecības ūdeņu un lietus ūdeņu 
vispārīgāku izmantošanu, lai veicinātu ūdens resursu noslodzes samazinājumu;

15. norāda, ka ūdens patēriņa samazināšana būtu jānosaka par prioritāti; uzsver ekodizaina un 
ūdens taupīšanas iekārtu nozīmi un prasa noteikt par obligātu ūdens mērierīču lietošanu 
visās nozarēs un visiem lietotājiem visās ES valstīs; turklāt aicina Komisiju regulēt 
lauksaimniecības iekārtu ūdens izmantošanas efektivitāti;



16. atgādina, ka neefektivitātes dēļ ES zudumā iet aptuveni 20 % ūdens, tādēļ efektivitātes 
uzlabošana ūdens resursu izmantošanas jomā ir galvenais faktors, lai sasniegtu ūdens 
apsaimniekošanas ilgtspējību, un jo īpaši risinot problēmas saistībā ar ūdens trūkumu un 
sausumu; uzstāj, ka steidzami jāveic Eiropas ūdens tīkla revīzija kvalitātes, nolietojuma un 
savienojamības ziņā, ņemot vērā, ka ūdens apgādes sistēmu noplūžu dēļ Eiropas pilsētās, 
iespējams, tiek zaudēts līdz pat 70 % tām piegādātā ūdens, un uzstāj, ka jāveicina 
ieguldījumi infrastruktūrā;

Ūdens un ekosistēmas

17. norāda, ka ūdens ir ekosistēmas pakalpojumu lielākās daļas pamats, un uzsver pareizas 
ūdens apsaimniekošanas nozīmi bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā; uzsver 
nepieciešamību veikt apmežošanas un mitrāju atjaunošanas pasākumus ūdens resursu 
apsaimniekošanā; prasa labāk pieskaņot Ūdens pamatdirektīvas mērķus Natura 2000 
mērķiem; uzsver, ka pamatzināšanās jāintegrē jēdziens par „vides plūsmām” un jāņem vērā 
ūdens atbalstītie ekosistēmas pakalpojumi; uzsver nepieciešamību ņemt vērā to, ka ūdens 
cikla pārmaiņas ir atkarīgas no dzīvotnes un ka tas ietekmē pārstrādātā ūdens procentuālo 
daudzumu; ūdens cikls nav vienāds visur, un ir atšķirības starp tropu, Vidusjūras un 
vidējiem platuma grādiem vai polārajiem rajoniem;

18. uzsver, ka ūdens resursus un attiecīgās ekosistēmas īpaši spēcīgi ietekmē klimata 
pārmaiņas, kuru rezultātā varētu samazināties pieejamā ūdens, jo īpaši dzeramā ūdens, 
daudzums, pasliktināties ūdens kvalitāte, kā arī biežāki kļūtu aizvien spēcīgāki plūdi un 
sausums; pieprasa, īstenojot politiku, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu, pienācīgi ņemt vērā ietekmi uz ūdens resursiem; uzsver riska novēršanas, 
seku mazināšanas un reaģēšanas stratēģijas nozīmi, cenšoties nepieļaut ar ūdeni saistītas 
ekstremālas dabas parādības;

19. uzsver ietekmi, kāda klimata pārmaiņām var būt uz ūdens ekosistēmām, un to, ka tādēļ ir 
vajadzīgi padziļināti un sistemātiski pasākumi, kuru mērķis ir dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un ar kuriem jāievieš piesardzīgi noteikumi par pārveidotu ūdens 
masu apsaimniekošanu, jo īpaši par ūdenskrātuvju un pārveidotu ūdens sistēmu 
apsaimniekošanu, vienlaikus ievērojot dalībvalstu kompetenci attiecīgajā jautājumā;

20. norāda, ka dažas valstis necieš no ūdens trūkuma, bet tām ir grūtības apsaimniekot lieko 
ūdeni, ko rada regulāras vai spēcīgas lietusgāzes, plūdi, upes erozija un piesārņojums, kas 
ietekmē upju baseinus un krastu zonas, kā arī ir grūtības novērst šo parādību ietekmi uz 
vietējiem iedzīvotājiem, kā to apstiprina daudzi saņemtie lūgumraksti; ņemot vērā 
dalībvalstu teritorijā pēdējos gados būtiski pieaugošos plūdu draudus, aicina Komisiju veikt 
pienācīgu analīzi attiecībā uz iespējām novērst plūdu ietekmi;

21. uzsver, cik nozīmīgs ir Komisijas aicinājums dalībvalstīm veicināt videi draudzīgas 
lauksaimnieciskās darbības atsākšanu kalnu reģionos, lai novērstu hidroloģisko sabrukumu 
un sekmētu ūdensteces regulēšanu, arī atkārtoti ieviešot labu praksi, piemēram, tādu grāvju, 
noteces kanālu un aizsprostu izveidi, kas stipra lietus gadījumā mazina negatīvo ietekmi uz 
ielejām un sausuma gadījumā nodrošina ūdens uzkrājumus, ko varētu izmantot arī cīņā pret 
mežu ugunsgrēkiem;

22. atzīst svarīgo nozīmi, kāda ir pazemes ūdensnesējslāņiem ūdens ciklā un daudzos 
galvenajos jautājumos, ieskaitot ūdens piesārņošanu, plūdu mazināšanas shēmas, sāļu 
iekļūšanu gruntsūdenī un zemes iegruvumus gruntsūdeņu ilgstošas noplicināšanas dēļ; 



aicina Komisiju pietiekami uzsvērt pazemes ūdensnesējslāņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
nozīmi;

23. ņemot vērā ievērojamos riskus gan virszemes ūdeņiem, gan gruntsūdenim, ko rada slānekļa 
gāzes izpēte un ieguve; aicina Komisiju nodrošināt, ka uz šādām darbībām attiecina 
Direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu; aicina Komisiju arī ātri izdot ieteikumus par 
ūdens monitoringa pamatdatu vākšanu, kas jāiegūst pirms jebkādas slāņa hidrauliskās 
laušanas darbības ― gan izpētes, gan ieguves nolūkā ―, un kritērijiem, ko izmanto, lai 
novērtētu hidrauliskās laušanas ietekmi uz dažādiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, tostarp 
uz iespējamo noplūdi gruntsūdens krātuvēs;

24. atgādina, ka augsnes aizsardzība ir ūdens kvalitātes saglabāšanas galvenais elements;  
norāda, ka augsnes pasliktināšanās iemesliem un sekām galvenokārt ir vietējs un reģionāls 
pamatojums un tāpēc būtu jāpiemēro subsidiaritātes princips; aicina visas dalībvalstis 
izpildīt savas saistības attiecībā uz augsnes kvalitātes nodrošināšanu un uzturēt augsni 
veselu un vienlaikus arī mudina tās dalībvalstis, kurās nav augsnes aizsardzības noteikumu, 
uzņemties savus pienākumus;

25. norāda, ka integrētā ūdens resursu apsaimniekošanā un zemes plānošanā upju baseinu 
līmenī jāņem vērā ekonomiskās darbības atkarība no ūdens un visu lietotāju vajadzības pēc 
ūdens, kā arī visaptverošas pieejas nepieciešamība ūdens nepietiekamības problēmai un 
jānodrošina cilvēku darbību ilgtspējība attiecībā uz ūdeni;

26. uzskata, ka komunālie notekūdeņi ir viens no lielākajiem upju un piekrastes zonu ūdens 
vides piesārņotājiem un ka Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas veiksmīga 
īstenošana būtiski ietekmēs ūdens kvalitāti visās dalībvalstīs, tādējādi ietekmējot arī Ūdens 
pamatdirektīvas veiksmīgu īstenošanu;

27. vērš uzmanību uz to, ka šāds piesārņojums var nopietni ietekmēt cilvēku veselību, kā liecina 
no Īrijas (Galvejas), Francijas (Bretaņas) un citām dalībvalstīm saņemtie lūgumraksti; 
atgādina par 2012. gada 2. februāra rezolūciju par lūgumraksta iesniedzēja ierosinātiem 
jautājumiem saistībā ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas un ar to saistīto direktīvu 
piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurā tika vērsta uzmanība uz bīstami augsto 
ūdens piesārņojuma līmeni, ko rada nepareizi apsaimniekoti vai nelikumīgi atkritumu 
poligoni un karjeri, kuri veicinājuši gruntsūdeņu un ūdens horizontu (nappes phréatiques) 
piesārņojuma veidošanos;

28. vērš uzmanību uz negatīvām parādībām, par kurām ziņojuši lūgumrakstu iesniedzēji, tostarp 
saistībā ar atkritumu izgāztuvēm, par kompetento iestāžu nespēju kontrolēt ūdens kvalitāti, 
nepareizām vai nelikumīgām lauksaimnieciskām un rūpnieciskām darbībām, pilsētvides un 
enerģētikas attīstības tendencēm, arī lauksaimniecības un rūpniecības jomā, kuras būtiski 
ietekmē vidi un cilvēku veselību un ir sliktas ūdens kvalitātes iemesls; tādēļ prasa 
mērķtiecīgāk stimulēt efektīvu ūdens apsaimniekošanu, jo īpaši trūcīgo un lauku iedzīvotāju 
vajadzībām, lai nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi ūdenim un tā sadali teritorijās, kur 
trūkst ūdens resursu, jo īpaši tajās, kas atrodas tālu no lielām, ar ūdens infrastruktūru 
aprīkotām pilsētu aglomerācijām;

29. uzskata, ka barības vielas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas rada virszemes ūdenstilpju 
piesārņojumu, tādējādi apdraudot bioloģisko daudzveidību un ierobežojot ekosistēmas 
vērtīgos pakalpojumus; norāda, ka izpētītie ar barības vielām saistītie apstākļi varētu būt 
iemesls vairāk nekā pusei iespējamo neveiksmju, cenšoties līdz 2015. gadam panākt 



virszemes ūdenstilpju labu stāvokli;

30. mudina Komisiju aktīvāk cīnīties pret piesārņotāju, piemēram, antibiotiku, zāļu, kā arī 
pretapaugļošanās tablešu hormonālo atlieku nonākšanu ūdenī aizvien lielākā apjomā, jo šīs 
atliekas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un vidi;

Zināšanas un inovācijas

31. atzīst, ka ES politikas regulējums ir ļāvis iegūt mazāk fragmentētus datus par ūdeni, kā arī 
veikt labāku uzraudzību; norāda, ka tomēr trūkst ticamu datu par ūdens kvantitāti, 
piemēram, par ieguvi un noplūdi; norāda uz labākas datu pārvaldības iespējām, uzlabojot 
statistikas informāciju un izmantojot datu vākšanas stacijas, Eiropas ūdens informācijas 
sistēmas (WISE) un GMES uzraudzību attiecībā uz ūdens resursu stāvokli un saimnieciskās 
darbības radīto spiedienu uz tiem; aicina Komisiju sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru 
izstrādāt jaunu ticamu rādītāju kopumu ūdens resursu kontiem; uzsver, ka pamatzināšanās 
jāiekļauj jēdziens par „vides plūsmām” un jāņem vērā ūdens atbalstītie ekosistēmas 
pakalpojumi, kā arī saiknes starp klimatu, teritoriju un pazemes ūdens resursiem, kuras 
nodrošina ūdens cikls;

32. uzsver, ka jāpievēršas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īpašajiem mērķiem un 
pasākumiem saistībā ar ūdens resursu un ūdens vides labāku un ilgtspējīgāku 
apsaimniekošanu ES un tās kaimiņvalstīs; uzskata, ka ES pētniecības politikai būtu jārisina 
aizvien pieaugošās problēmas attiecībā uz ūdens apsaimniekošanu lauksaimniecībā, ēkās, 
rūpniecībā, mājsaimniecībās, kā arī attiecībā uz ūdens efektīvas izmantošanas mērķi; šajā 
sakarībā atzīmē programmu „BONUS” Baltijas jūrai kā piemēru citiem reģioniem;

33. uzskata, ka ir svarīgi veicināt pētniecību un inovācijas ūdens jomā un ka jāatbalsta Eiropas 
mēroga apvienību izveide šajā jomā; aicina Komisiju, dalībvalstis un citas attiecīgās 
ieinteresētās puses atbalstīt Eiropas Inovāciju partnerību ūdensapgādes jomā kā efektīvu 
instrumentu, lai centieni tiktu koncentrēti uz pasaulē vadošiem pētījumiem un inovācijām 
un novērstu šķēršļus, kas traucē zināšanu, vislabāko pieejamo tehnisko paņēmienu un 
tehnoloģijas atklājumu straujai un integrētai ienākšanai tirgū; uzsver ekoloģisko inovāciju 
nozīmi, lai saglabātu ūdens resursus, bioloģisko daudzveidību un līdzsvarotas ekosistēmas; 
norāda uz iespējām, kādas sniedz „zaļo darba vietu” radīšana, uz inovācijām un zināšanām 
balstīta ūdens politika, labāka ūdens resursu apsaimniekošana un ūdens izmantošanas 
efektivitāte; aicina Komisiju novērtēt un izteikt skaitļos to pasākumu ietekmi uz 
nodarbinātību, kuru mērķis ir veicināt pētniecības un izstrādes uzlabošanu ūdens politikas 
jomā;

Integrēta pieeja ūdenim

34. uzsver nepieciešamību nodrošināt lielāku konsekvenci un Eiropas Savienības, valstu, 
reģionāla un vietējā līmeņa tiesību aktos labāk integrēt ar ūdeni saistītus mērķus un resursu 
efektivitātes programmu, kas ietver būtiskus ūdens izmantojuma efektivitātes mērķus; 
pieprasa ņemt vērā pilnīgu izvērtējumu par ietekmi uz ūdens resursiem, plānojot tādu 
visaptverošu ekonomikas pārvaldības politiku kā „Eiropa 2020” un kopējās ES politikas 
jomas, piemēram, kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politikas pamatnostādnes, 
lai panāktu pieejamā finansējuma tematisku koncentrēšanu uz ūdens jomas jautājumiem un 
lai ūdens jautājumu integrētu visās politikas jomās, uzlabojot ūdens kvalitāti visos Eiropas 
reģionos;



35. norāda, ka jaunajā ES finanšu stratēģijā attiecībā uz kohēzijas fondiem nopietnāk nekā 
agrāk ir jāņem vērā ieguldījumi hidrotehniskajā infrastruktūrā;

36. norāda, ka standarti, kas tiek piemēroti lauksaimniekiem, jau ir augsti un tiek rūpīgi 
kontrolēti; pieprasa nostiprināt ekoloģiskos nosacījumus kopējai lauksaimniecības politikai, 
pamatojoties uz pašreizējām saistībām;

Ūdens un ekonomika 

37. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt principu „piesārņotājs maksā” un „lietotājs 
maksā” piemērošanu, izmantojot pārredzamas un efektīvas cenu noteikšanas shēmas, ko 
īsteno visās nozarēs, kurās izmanto ūdeni, ar mērķi pilnībā atgūt izmaksas par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar ūdeni, tostarp vides un resursu izmaksas, kā noteikts Ūdens 
pamatdirektīvā; tomēr uzsver, ka, nosakot ūdens tarifus, jāņem vērā sociālie aspekti un ka 
cilvēku vajadzībām vajadzētu būt pieejamam tīram ūdenim par pieņemamu cenu; turklāt 
aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt un pārskatīt subsīdijas, kas kaitīgi ietekmē ūdens 
jomu, kā arī izstrādāt un ieviest papildu ekonomiskos instrumentus, lai samazinātu videi 
kaitīgo darbību un stimulētu ūdens resursu ilgtspējīgāku izmantošanu; uzsver, ka ūdens 
izcenojumam būtu jāatspoguļo notekūdeņu attīrīšanas ietekme uz vidi; norāda, ka 
ekonomikas krīze un publisko izdevumu ierobežošana, neraugoties uz esošo politisko gribu, 
apgrūtina vietējo un reģionālo iestāžu iespējas piešķirt finansējumu saimniecības ūdeņu 
attīrīšanas iekārtu projektiem, un tādēļ aicina Komisiju nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pienācīgu finansēšanu; aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju par ārējo izmaksu 
internalizāciju, kas rodas ūdens patēriņa, ūdens piesārņošanas un notekūdeņu attīrīšanas 
procesā;

38. uzskata, ka sistēmas finansēšanas vajadzībām noteiktā iemaksa pagaidu dzīvesvietai 
nedrīkst būt mazāka par to, kas noteikta pastāvīgajai dzīvesvietai, ja pagaidu dzīvesvietā 
resursi ir pieejami tieši tādā pašā apjomā, kādā tie pieejami pastāvīgajā dzīvesvietā.

39. iesaka dalībvalstīm izmantot iespējas, ko piedāvā struktūrfondi, Kohēzijas fonds un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, un ieguldīt esošo infrastruktūru un tehnoloģiju 
uzlabošanā un atjaunošanā, lai panāktu lielāku efektivitāti ūdens resursu izmantošanā;

40. uzskata pieprasījuma pārvaldību par galveno, lai novērstu ūdens trūkumu, un prasa, lai 
ūdens pieprasījuma pārvaldības plāni kopā ar piedāvājuma puses pasākumiem tiktu uzskatīti 
par svarīgiem kritērijiem ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalsta piešķiršanai ūdens 
nozarē vai darbībām, kurās patērē daudz ūdens, kā arī aicina dalībvalstis pieprasīt veikt 
ūdens ilgtspējas novērtējumus kā nosacījumu, lai atļautu ekonomiskās darbības, kurās 
patērē daudz ūdens, piemēram, masu tūrisms vai konkrēti lauksaimniecības veidi;

41. aicina Komisiju mudināt uzņēmumus izmantot ūdeni taupošākas iekārtas ar pētniecības un 
izstrādes jomas atbalstu, izmantojot struktūrfondus tajās teritorijās, kurās resursi ir vismazāk 
pieejami;

42. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt administratīvos pasākumus un meklēt finanšu 
resursus, lai lauku iedzīvotājiem atvieglotu pieeju notekūdeņu sistēmām;

43. mudina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties pieņemt konkrētus plānus attiecībā uz visu 
vides jomai kaitīgo subsīdiju pakāpenisku atcelšanu līdz 2020. gadam un ziņot par progresu 
ar valsts reformu programmu starpniecību;



Ūdens un sabiedrība

44. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās iestādes stimulēt dialogu nozaru starpā, kā arī 
dialogu starp dažādiem uzņēmējiem un pilsoņiem par ūdens jautājumiem un sadarboties gan 
savstarpēji, gan ar Lūgumrakstu komiteju situācijās, kad tiek risināti ar ūdeni saistīti 
problemātiski jautājumi, par kuriem nobažījušies Eiropas iedzīvotāji, un sekmēt vietējās 
sabiedrības un ieinteresēto personu pilnīgu un pārredzamu līdzdalību visos ūdens jomas 
politikas izstrādes līmeņos; uzsver efektīvas daudzlīmeņu sistēmas nozīmi ūdens problēmu 
novēršanā, kas ņem vērā integrētas ūdens apsaimniekošanas nepieciešamību dabiskos 
sateces baseinos un veicina paraugprakses apmaiņu;

45. uzstāj — lai ūdens apsaimniekošanas politika būtu efektīva, tā jāīsteno resursu tuvumā; 
aicina Komisiju ņemt vērā tādas teritorijas, kurās ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, kā kalnu 
teritorijas, salas un attālākie reģioni;

46. aicina vairot sabiedrības izpratni un zināšanas par ūdens jautājumiem, lai nodrošinātu, ka 
patērētājiem, veselības pakalpojumu sniedzējiem un politikas veidotājiem, un lēmumu 
pieņēmējiem ir labāka izpratne par saikni starp ūdeni, ekosistēmām, sanitāriju, higiēnu, 
veselību, pārtikas nekaitīgumu, pārtikas nodrošinājumu un katastrofu novēršanu; uzsver, ka 
reģionālajām un vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir primārā 
nozīme izpratnes veidošanas kampaņu un izglītošanas pasākumu rīkošanā; uzstāj, ka šīm 
izpratnes veicināšanas programmām jāattiecas uz ikviena vecuma pilsoņiem, lai šo publisko 
un dzīvībai būtisko resursu varētu labāk un efektīvāk izmantot;

47. uzsver, ka ūdeņiem un to ekosistēmām nav administratīvu robežu un ka līdz ar to visi 
pasākumi to aizsardzībai un vērtības saglabāšanai jāīsteno vienoti un saskaņoti, pēc iespējas 
tas jāveic kompetentajām iestādēm, kas pilnvarotas darboties visā sateces baseinā;

48. atkārtoti uzsver, ka Ūdens pamatdirektīvā ir paredzēta dalībvalstu savstarpēja koordinācija 
attiecībā uz kopīgiem upju baseiniem, ja ūdens izmantošanai var būt pārrobežu ietekme, un 
mudina attiecīgās dalībvalstis regulāri sazināties un sadarboties pārrobežu mērogā, lai 
atbalstītu Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu attiecībā uz prioritāro vielu, prioritāro bīstamo 
vielu un barības vielu radīto piesārņojumu;

49. norāda, ka peldvietu ūdens kvalitāte ietekmē tūrismu; prasa ieviest zilā karoga sistēmu visās 
peldvietās Eiropā, tostarp upēs, ezeros un dīķos;

50. uzsver, ka ilgtspējīga tūrisma koncepcija nozīmē arī ūdens resursu saglabāšanu; prasa 
nodrošināt tūrisma speciālistu apmācību par ūdens taupīšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
īpaši piekrastes teritorijās un termālajās zonās;

51. uzsver, cik svarīgi ir ieviest labas ūdensapgādes sistēmas ēkās un sabiedriskajās vietās, lai 
palīdzētu samazināt nepieciešamību pēc pudelēs pildīta ūdens;

52. norāda uz to, ka no lūgumrakstiem, kurus kopš 1988. gada Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi saistībā ar sūdzībām par vides stāvokli, 601 lūgumraksts (Spānija — 166, 
Apvienotā Karaliste — 129, Vācija — 97, Itālija — 60, Francija — 55, Grieķija — 34, 
Nīderlande — 16, Portugāle — 16, Īrija — 12, Polija — 4, Rumānija — 4, Somija — 3, 
Bulgārija — 2, Ungārija — 2 un Slovēnija — 1), ko dažkārt parakstījušas vairākas personas 
(skatīt Lūgumrakstu Nr. 0784/2007, kuram pievienoti 2036 paraksti), ir saistīts ar ūdens 
kvalitāti un kvantitāti dalībvalstīs; atzīst, ka šie lūgumraksti ir apliecinājums tam, ka ūdens 



Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ļoti nopietna problēma;

53. norāda — saskaņā ar Eirobarometra 2012. marta aptauju 68 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, 
ka pastāv nopietnas ar ūdens daudzumu un kvalitāti saistītas problēmas, 80 % pauž viedokli, 
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 % uzskata, ka efektīvākais veids, kā risināt ūdens problēmas, ir veicināt 
izpratni par šīm problēmām, un 73 % pauž viedokli, ka ES būtu jāierosina papildu pasākumi 
ūdens problēmu risināšanai Eiropā;

Ūdens un pasaule

54. atzinīgi vērtē ātri panākto Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķi 
tīra dzeramā ūdens ilgtspējīgas pieejamības jomā; aicina Komisiju, dalībvalstis un visu 
līmeņu kompetentās iestādes pastiprināt savu apņēmību sasniegt Tūkstošgades attīstības 
mērķi par sanitārijas pamatprasībām un ņemt vērā Rio+20 konferencē par ilgtspējīgu 
attīstību pieņemtos attiecīgos secinājumus, lai nodrošinātu ūdens pieejamību un piekļuvi 
sanitārajām iekārtām atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 
2010. gada lēmumam, kurā šīs tiesības ir atzītas kā būtiskas cilvēka pamattiesības uz 
piemērotu dzīves standartu;

55. atzinīgi vērtē aktīvo Eiropas Savienības līdzdalību sestajā Pasaules Ūdens forumā, kas 
norisinājās Marseļā no 2012. gada 12. līdz 17. martam; aicina Eiropas Savienību arī 
turpmāk iestāties par ūdens pieejamības uzlabošanu pasaulē, īpaši saistībā ar septīto 
Pasaules Ūdens forumu, kas notiks Dienvidkorejā 2015. gadā;

56. norāda, ka ES ir ļoti augsts speciālo zināšanu līmenis ūdens jomā, kas jāpiemēro praksē, lai 
sasniegtu TAM sanitāro pamatpakalpojumu jomā un citus ar ūdeni saistītus ilgtspējīgas 
attīstības mērķus; aicina Komisiju ievērot trešo valstu labo praksi, izmantojot savākto lietus 
ūdeni, daudzkārt atkārtoti izmantojot notekūdeņus un tādējādi novēršot ūdens trūkumu, 
īpaši sausuma laikā; aicina šajās jomās padziļināt sadarbību ar trešām valstīm, kas ūdens 
resursu izmantošanas ziņā ir sasniegušas tehnoloģisko progresu;

57. uzskata, ka jāpalielina starptautiskie centieni, lai panāktu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, 
veicot integrētu ūdens resursu apsaimniekošanu un palielinot resursu efektivitāti;

58. rosina vietējās iestādes un citas atbildīgās iestādes daļu tarifa maksājumu, kas ievākti no 
ūdens apgādes un sanitārijas pakalpojumu lietotājiem, veltīt decentralizētiem sadarbības 
pasākumiem; vērš uzmanību arī uz to, ka principu „1 % solidaritātes ūdensapgādei”, ko 
pieņēmušas dažas dalībvalstis, varētu popularizēt kā īstenojamu paraugu;

59. aicina Eiropas Savienības vārdā Komisiju un dalībvalstis pievienoties Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1997. gada Konvencijai par Likumu par starptautisko ūdensteču izmantošanu 
ārpus navigācijas, kā arī veicināt grozījumu stāšanos spēkā Helsinku 1992. gada Konvencijā 
par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu, kas ļauj 
paplašināt šā instrumenta nozīmīgumu ārpus ANO/EEK valstīm, kā arī mudināt iespējami 
plaši ratificēt Helsinku 1992. gada Protokolu par ūdeni un veselību, lai veicinātu saskaņotu 
un taisnīgu ūdens apsaimniekošanu valsts un starptautiskajos sateces baseinos;

o



o     o

60. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


