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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0482/2020, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais M. B., 
par atšķirīgajām nitrātu koncentrācijas mērīšanas sistēmām Eiropā

Lūgumraksts Nr. 0490/2020, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais E. W., 
par atšķirīgajām nitrātu koncentrācijas mērīšanas sistēmām Eiropā

Lūgumraksts Nr. 0491/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais C. R. un 
kam pievienoti 17 paraksti, par atšķirīgajām nitrātu koncentrācijas 
mērīšanas sistēmām Eiropā

Lūgumraksts Nr. 0499/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Christof 
Christensen, par atšķirīgajām nitrātu koncentrācijas mērīšanas sistēmām 
Eiropā

Lūgumraksts Nr. 0535/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais K. E., par 
nitrātu dažāda veida mērīšanas sistēmām Eiropā

1. Lūgumrakstu Nr. 0482/2020, Nr. 0490/2020, Nr. 0491/2020, Nr. 0499/2020 un 
Nr. 0535/2020 kopsavilkums

Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka pēc Mēslošanas līdzekļu regulas pārskatīšanas Nitrātu 
direktīvas transponēšana ir aizkavējusies par vairākiem gadiem. Taču, viņuprāt, visā Eiropas 
Savienībā ir problēmas ar nitrātu koncentrācijas mērīšanas sistēmām, jo dalībvalstu 
monitoringa stacijās netiek izmantoti vieni un tie paši standarti un līdz ar to rezultātus nav 
iespējams viegli salīdzināt. Tas arī rada konkurences problēmas Eiropas lauksaimniecībā. 
Lūgumrakstu iesniedzēji vēlas noskaidrot, kā ES garantēs mērījumu rezultātu salīdzināmību 
dalībvalstīs, vai ir zināms par mērīšanas sistēmu atšķirībām un vai ES regula par mērīšanas 
sistēmām varētu nodrošināt salīdzināmus rezultātus.

2. Pieņemamība
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Lūgumraksti Nr. 0482/2020, Nr. 0490/2020, Nr. 0491/2020, Nr. 0499/2020
Atzīti par pieņemamiem 2020. gada 27. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 0535/2020
Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Lūgumraksti Nr. 0490/2020, Nr. 0491/2020, Nr. 0499/2020 un Nr. 0535/2020

Pēc pārskatītā Vācijas mēslošanas līdzekļu regulējuma pieņemšanas 2020. gada aprīlī 
lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas par Padomes Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada nitrāti (Nitrātu direktīva)1 vienādu īstenošanu. 

Lūgumrakstu iesniedzēji vēlas noskaidrot, kā ES garantē dažādu dalībvalstu monitoringa 
rezultātu salīdzināmību un vai Komisija ir informēta par atšķirīgajiem monitoringa staciju 
sistēmu modeļiem ES. Lūgumrakstu iesniedzēji jautā, vai Komisija uzskata, ka vienotas 
Eiropas mēroga monitoringa regulas īstenošana nodrošinātu salīdzināmus rezultātus dažādās 
dalībvalstīs. 

Lūgumrakstu iesniedzēji arī uzskata, ka uz lauksaimniekiem dalībvalstīs attiecas ļoti atšķirīgas 
prasības. 

Komisijas apsvērumi 

Saskaņā ar Nitrātu direktīvu dalībvalstīm ir jāapzina gruntsūdeņi un virszemes ūdeņi, kuri ir 
piesārņoti ar nitrātiem vai kurus apdraud piesārņojuma risks. Zemes platības ar noteci 
piesārņotajos ūdeņos apzīmē kā nitrātjutīgas zonas. Nitrātjutīgo zonu sarakstu pārskata vismaz 
reizi četros gados. Dalībvalstis ir atbrīvotas no pienākuma noteikt īpašas jutīgas zonas, ja tās 
visā valsts teritorijā piemēro rīcības programmas.

Lai mazinātu un novērstu turpmāku piesārņojumu, dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības 
programmas, kurās ņem vērā vietējo situāciju, piemēram, lauksaimniecības radīto 
piesārņojumu, piesārņojuma līmeni, augsnes īpašības un klimatiskos apstākļus. 

Dalībvalstis izstrādā un īsteno piemērotas monitoringa programmas, lai novērtētu rīcības 
programmu efektivitāti. Ja tās piemēro rīcības programmu visā valsts teritorijā, tās monitorē 
nitrātu koncentrāciju ūdeņos (virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos) izraudzītās mērījumu vietās, 
kas ļauj noteikt nitrātu piesārņojuma apjomu. 

Komisija dalībvalstīm ir darījusi pieejamas monitoringa vadlīnijas, kurās ir ieteikumi attiecībā 
uz paraugu ņemšanas biežumu un laiku, paraugu ņemšanas vietas izvēli, gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu, tostarp piekrastes un jūras ūdeņu, kvalitātes tendenču monitoringu. Tomēr 
piemērotākā un efektīvākā monitoringa tīkla izveide ir valstu iestāžu ziņā.

1 Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, 
ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
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Saskaņā ar Nitrātu direktīvu dalībvalstis reizi četros gados ziņo par direktīvas īstenošanu, 
sniedzot informāciju par labas lauksaimniecības prakses kodeksiem, nitrātjutīgajām zonām, 
ūdeņu monitoringa rezultātiem un attiecīgajiem rīcības programmu aspektiem. 

Pamatojoties uz valstu ziņojumiem, Komisija nosūta Padomei un Eiropas Parlamentam 
kopsavilkuma ziņojumu par Nitrātu direktīvas īstenošanu2. Ziņojumā iekļauj informāciju par 
lauksaimniecības radīto piesārņojumu, ūdeņu kvalitāti un tendencēm, nitrātjutīgo zonu 
noteikšanu un rīcības programmām. Sīkāku informāciju par katru dalībvalsti dara pieejamu 
Komisijas dienestu darba dokumentā, ko pievieno ziņojumam. 

Secinājumi

Valsts iestāžu ziņā ir izveidot piemērotu un efektīvu monitoringa tīklu un efektīvas rīcības 
programmas, ņemot vērā vietējo situāciju, piemēram, lauksaimniecības radīto piesārņojumu, 
piesārņojuma līmeni un pedoklimatiskos apstākļus.

Dalībvalstu reizi četros gados iesniegtie ziņojumi ļauj Komisijai pārliecināties par Nitrātu 
direktīvas pareizu īstenošanu katrā dalībvalstī. 

Tiesību aktos nav noteikts, ka Komisijai būtu jāizveido vienota Eiropas mēroga monitoringa 
sistēma, lai salīdzinātu rezultātus dažādās dalībvalstīs.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2021. gada 8. martā

Lūgumraksti Nr. 0490/2020, Nr. 0491/2020, Nr. 0499/2020 un Nr. 0535/2020

Pēc pārskatītā Vācijas mēslošanas līdzekļu regulējuma pieņemšanas 2020. gada aprīlī 
lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas par Padomes Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada nitrāti (Nitrātu direktīva)3 vienādu īstenošanu. 

Lūgumrakstu iesniedzēji vēlas noskaidrot, kā ES garantē dažādu dalībvalstu monitoringa 
rezultātu salīdzināmību un vai Komisija ir informēta par atšķirīgajiem monitoringa staciju 
sistēmu modeļiem ES. Lūgumrakstu iesniedzēji jautā, vai Komisija uzskata, ka vienotas 
Eiropas mēroga monitoringa regulas īstenošana nodrošinātu salīdzināmus rezultātus dažādās 
dalībvalstīs. 

Viņi arī uzskata, ka uz lauksaimniekiem dalībvalstīs attiecas ļoti atšķirīgas prasības.

Lūgumrakstu Nr. 0482/2020, kas ir saistīts ar iepriekš minētajiem lūgumrakstiem, 
Lūgumrakstu komiteja apsprieda 2020. gada 10. novembra sanāksmē. Komiteja ierosināja 
izveidot saskaņotus monitoringa noteikumus un veikt pētījumu par to, kā ES īsteno monitoringa 
sistēmas. Pieprasījums veikt pētījumu tiks iesniegts Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejai un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai.

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
3 Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, 
ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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Komisijas komentāri 

Saskaņā ar Nitrātu direktīvu dalībvalstīm ir jāapzina gruntsūdeņi un virszemes ūdeņi, kuri ir 
piesārņoti ar nitrātiem vai kurus apdraud piesārņojuma risks. Zemes platības ar noteci 
piesārņotajos ūdeņos apzīmē kā nitrātjutīgas zonas. Nitrātjutīgo zonu sarakstu pārskata vismaz 
reizi četros gados. Dalībvalstis ir atbrīvotas no pienākuma noteikt īpašas jutīgas zonas, ja tās 
visā valsts teritorijā piemēro rīcības programmas.

Lai mazinātu un novērstu turpmāku piesārņojumu, dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības 
programmas, kurās ņem vērā vietējo situāciju, piemēram, lauksaimniecības radīto 
piesārņojumu, piesārņojuma līmeni, augsnes īpašības un klimatiskos apstākļus. 

Dalībvalstis izstrādā un īsteno piemērotas monitoringa programmas, lai novērtētu rīcības 
programmu efektivitāti. Ja tās piemēro rīcības programmu visā valsts teritorijā, tās monitorē 
nitrātu koncentrāciju ūdeņos (virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos) izraudzītās mērījumu vietās, 
kas ļauj noteikt nitrātu piesārņojuma apjomu. 

Monitoringa mērķis ir noteikt nitrātu piesārņojuma apjomu un darbības, kas ir nepieciešamas, 
lai šo piesārņojumu novērstu vai samazinātu, nevis salīdzināt piesārņojuma apjomu starp 
dalībvalstīm. 

Komisija dalībvalstīm ir darījusi pieejamas monitoringa vadlīnijas, kurās ir ieteikumi attiecībā 
uz paraugu ņemšanas biežumu un laiku, paraugu ņemšanas vietas izvēli, gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu, tostarp piekrastes un jūras ūdeņu, kvalitātes tendenču monitoringu. Tomēr 
piemērotākā un efektīvākā monitoringa tīkla izveide ir valstu iestāžu ziņā.

Saskaņā ar Nitrātu direktīvu dalībvalstis reizi četros gados ziņo par direktīvas īstenošanu, 
sniedzot informāciju par labas lauksaimniecības prakses kodeksiem, nitrātjutīgajām zonām, 
ūdeņu monitoringa rezultātiem un attiecīgajiem rīcības programmu aspektiem. 

Pamatojoties uz valstu ziņojumiem, Komisija nosūta Padomei un Eiropas Parlamentam 
kopsavilkuma ziņojumu par Nitrātu direktīvas īstenošanu4. Ziņojumā iekļauj informāciju par 
lauksaimniecības radīto piesārņojumu, ūdeņu kvalitāti un tendencēm, nitrātjutīgo zonu 
noteikšanu un rīcības programmām. Sīkāku informāciju par katru dalībvalsti dara pieejamu 
Komisijas dienestu darba dokumentā, ko pievieno ziņojumam. 

Secinājumi

Valsts iestāžu ziņā ir izveidot piemērotu un efektīvu monitoringa tīklu un efektīvas rīcības 
programmas, ņemot vērā vietējo situāciju, piemēram, lauksaimniecības radīto piesārņojumu, 
piesārņojuma līmeni un pedoklimatiskos apstākļus.

Dalībvalstu reizi četros gados iesniegtie ziņojumi ļauj Komisijai pārliecināties par Nitrātu 
direktīvas pareizu īstenošanu katrā dalībvalstī. 

Komisija neuzskata, ka būtu lietderīgi izveidot vienotu Eiropas mēroga monitoringa sistēmu, 
lai salīdzinātu rezultātus dažādās dalībvalstīs.

4 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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Tomēr Komisija varētu apsvērt iespēju veikt pētījumu par to, kā dalībvalstīs tiek īstenotas 
monitoringa sistēmas.


