
 

Jauni noteikumi veicinās ūdens resursu atkārtotu
izmantošanu lauksaimniecībā
 

Pēdējā laikā Eiropā ir pieaugusi ūdens trūkuma problēma. Deputāti vēlas aizsargāt ES
ūdens resursus, veicinot ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecības zemju
apūdeņošanai.
 
Iedzīvotāju skaita pieaugums, urbanizācija un tūrisma attīstība ir veicinājuši ūdens trūkumu un
sausuma iestāšanos, kas aizvien vairāk ietekmē daudzas Eiropas teritorijas, it īpaši Vidusjūras
reģionu. Ūdens resursu pietiekamība ir apdraudēta, un sagaidāms, ka klimata pārmaiņu dēļ
situācija vēl var pasliktināties. Balstoties uz aplēsēm, līdz 2030. gadam puse Eiropas upju
baseinu varētu ciest no ūdens trūkuma.
 
Lai nodrošinātu Eiropai nepārtrauktu svaiga ūdens piegādi nākamajos gados, Eiropas
Parlaments 13. maijā apstiprināja jaunus noteikumus par ūdens atkārtotas izmantošanas
minimālajām prasībām.
 
Jauno noteikumu mērķis ir veicināt atgūto un attīrīto notekūdeņu izmantošanu
lauksaimniecības zemju apūdeņošanai, kas veido aptuveni pusi no kopējā ūdens apjoma, kas
ikgadēji tiek patērēts ES. Palielinot atkārtotu ūdens daudzuma izmantošanu lauksaimniecībā,
varētu apturēt situācijas pasliktināšanos saistībā ar ūdens resursu rezervēm, un katru gadu
vairāk nekā par 5% mazinātu ūdens iegūšanu tieši no ūdenskrātuvēm un dziļurbumiem.
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Ūdens resursu atkārtota izmantošana.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200512IPR78921/parliament-approves-increased-water-reuse
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf


Lai nodrošinātu kultūraugu drošību, jaunie noteikumi ievieš minimālās prasības ūdens
kvalitātei, paredz regulāru uzraudzību un uzliek par pienākumu notekūdeņu attīrīšanas
stacijām izstrādāt riska pārvaldības plānus. Noteikumi paredz, ka dalībvalstu kompetentās
institūcijas izsniegs atļaujas attīrīšanas stacijām un kontrolēs to atbilstību noteikumiem.
 
Vienoti noteikumi ES līmenī radīs vienlīdzīgas konkurences apstākļus attīrīšanas staciju
operatoriem un lauksaimniekiem, kā arī novērsīs šķēršļus lauksaimniecības produktu brīvai
apritei.
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
EP atbildīgā ziņotāja Simona Bonafè (S&D, Itālija)
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: Ūdens atkārtota izmantošana
Eiropas Komisijas faktu lapa: Ūdens atkārtota izmantošana

EP faktu lapa: Ūdeņu aizsardzība un apsaimniekošana
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-regulation-on-minimum-requirements-for-the-re-use-of-wastewater
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/124814/SIMONA_BONAFE/home
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/74/water-protection-and-management
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/74/water-protection-and-management

