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ĪSS PAMATOJUMS

In the Water Framework Directive 1, which was adopted in 2000, some aspects of 
groundwater quality assessment were left out. This "daughter directive" aims at filling these 
gaps. The objective of the directive is to harmonise the monitoring of groundwater quality, in 
order to strengthen the prevention and control of groundwater pollution. The directive 
requires Member States to establish threshold values for pollutants, to assess and monitor the 
chemical status of groundwater and to take measures to reverse upward trends in pollution.

This directive can be welcomed. Groundwater is an important natural resource, which is used 
for drinking water, and by industry and agriculture, and should be protected for present and 
future use. However, some amendments are proposed in order to take into account the 
background levels of naturally occurring substances/pollutants and their variations due to 
natural conditions: In order to specifically target the pollution caused by human activity, 
Member States should take the natural background levels of substances/pollutants and their 
natural variations into consideration.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts2 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

5) ir jāizstrādā kvalitātes standarti, 
robežvērtības un vērtēšanas metodes, lai 
noteiktu gruntsūdens tilpju ķīmiskā stāvokļa 
izvērtēšanas kritērijus;

5) dalībvalstīm saskaņā ar valstu un 
reģionālajiem nosacījumiem ir jāizstrādā 
kvalitātes standarti, robežvērtības un 
vērtēšanas metodes, lai noteiktu tilpju 
ķīmiskā stāvokļa izvērtēšanas kritērijus;

Justification

In the spirit of the Water Framework Directive, the objective should be agreed at European 
level. The specific method for achieving it is better left to the Member States under the 
subsidiarity principle.

  
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
7.a apsvērums (jauns)

7a) ja iespējams, dalībvalstīm jāizmanto 
esošās statistiskās procedūras, ja tās atbilst 
starptautiskiem standartiem un veicina 
monitoringa rezultātu ilgtermiņa 
salīdzināmību starp dalībvalstīm;

Justification

Attention and energy should be concentrated on the achievement of the objectives. 
Unnecessary bureaucracy, such as the duplication of statistical procedures, should be 
avoided.

Grozījums Nr. 3
1. panta 2. daļa

Šajā direktīvā ir arī prasība novērst vai 
ierobežot piesārņojošu vielu netiešu 
iepludināšanu gruntsūdenī.

c) tādu pasākumu programma, kuri 
dalībvalstīm jāpieņem, lai novērstu vai 
ierobežotu piesārņojošu vielu netiešu
iepludināšanu gruntsūdenī.

Grozījums Nr. 4
1. panta 2.a daļa (jauna)

Šī direktīva, kas pilnveido Direktīvu 
Nr. 2000/60/EK, balstās uz pieņēmumu, ka 
dalībvalstis un varas iestādes, kuras ir 
atbildīgas par ilgtspējīgu ūdens resursu 
pārvaldību, veiks visus nepieciešamos 
pasākumus, lai raksturotu un pārskatītu 
pazemes ūdens tilpju stāvokli. Šie 
pasākumi, kas izklāstīti Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK II pielikumā (2. punktā), 
IV un V pielikumā, ietver gruntsūdeņu 
tilpju atrašanās vietu un robežu, to 
ģeoloģiskā un hidroloģiskā raksturojuma, 
to atjaunošanās un uzlabošanās spēju, 
sateces baseina, ūdens ieguves vietu, kā arī 
pārmērīgas izmantošanas risku un 
piesārņojuma noteikšanu.

Justification

Since this proposal is a further development of Directive 2000/60/EC, it should be made clear 
that some of the instruments of the Framework Directive are necessary for adequate 
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protection of groundwater.

Grozījums Nr. 5
2. panta 1. punkts

1. “robežvērtība” ir piesārņojošas vielas 
pieļaujamā maksimālā koncentrācija 
gruntsūdenī, pēc kuras pārsniegšanas 
gruntsūdens tilpes vai gruntsūdens tilpju 
ķīmisko stāvokli var raksturot kā sliktu;

1. “robežvērtība” ir piesārņojošas vielas 
pieļaujamā maksimālā koncentrācija 
gruntsūdenī, pēc kuras pārsniegšanas 
gruntsūdens tilpes vai gruntsūdens tilpju 
ķīmisko stāvokli var raksturot kā sliktu un 
kuru nosakot ņemts vērā šīs piesārņojošās 
vielas fona līmenis dabā;

Justification

In assessing threshold values for bodies of ground water, Member States should take into 
consideration the (local) background level for naturally occurring substances/pollutants.

Grozījums Nr. 6
2. panta 2. punkts

2. “ievērojams un ilgstošs piesārņojošas 
vielas koncentrācijas pieaugums” ir 
statistiski nozīmīgs piesārņojošas vielas 
koncentrācijas pieaugums salīdzinājumā ar 
koncentrācijas līmeni, ko noteica, sākot 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 8. pantā minēto 
uzraudzības programmu un ņemot vērā 
kvalitātes standartus un robežvērtības;

2. “ievērojams un ilgstošs piesārņojošas 
vielas koncentrācijas pieaugums” ir 
statistiski nozīmīgs piesārņojošas vielas 
koncentrācijas pieaugums salīdzinājumā ar 
koncentrācijas līmeni, ko noteica, sākot 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 8. pantā minēto 
uzraudzības programmu un ņemot vērā 
kvalitātes standartus, robežvērtības un to 
atšķirības, kas izriet no dabas apstākļiem;

Justification

An upward trend, which is merely the result of natural discharges related to geological 
conditions, should not be regarded as a trend that would require specific action.

Grozījums Nr. 7
4. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz īpašību analīzes procesu, 
kas jāveic atbilstīgi Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. pantam un II pielikuma 
2. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļai, un saskaņā 
ar šīs direktīvas II pielikumā aprakstīto 

1. Pamatojoties uz īpašību analīzes procesu, 
kas jāveic atbilstīgi Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. pantam un II pielikuma 
2. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļai un saskaņā ar 
šīs direktīvas II pielikumā aprakstīto 
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procedūru, kā arī ņemot vērā ekonomiskās 
un sociālās izmaksas, dalībvalstīm līdz 
2005. gada 22. decembrim jānosaka 
robežvērtības visām piesārņojošām vielām, 
kuras katras dalībvalsts teritorijā ir noteiktas 
kā vielas, kas palielina izmaiņas apdraudēto 
gruntsūdens tilpju vai gruntsūdens tilpju 
grupas ķīmiskajā sastāvā. Dalībvalstis 
nosaka piesārņojošu vielu robežvērtības 
vismaz tām piesārņojošām vielām, kas 
minētas šīs direktīvas III pielikuma A 1. un 
A 2. daļā. Šīs robežvērtības izmanto arī, lai 
saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
5. panta 2. punktu veiktu gruntsūdens 
stāvokļa pārskatu.

procedūru, kā arī ņemot vērā ekonomiskās 
un sociālās izmaksas un jaunākos 
zinātniskos pierādījumus, dalībvalstīm līdz 
2005. gada 22. decembrim jānosaka 
robežvērtības visām piesārņojošām vielām, 
kuras katras dalībvalsts teritorijā ir noteiktas 
kā vielas, kas palielina izmaiņas apdraudēto 
gruntsūdens tilpju vai gruntsūdens tilpju 
grupas ķīmiskajā sastāvā. Dalībvalstis 
nosaka piesārņojošu vielu robežvērtības 
vismaz tām piesārņojošām vielām, kas 
minētas šīs direktīvas III pielikuma A 1. un 
A 2. daļā. Šīs robežvērtības izmanto arī, lai 
saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
5. panta 2. punktu veiktu gruntsūdens
stāvokļa pārskatu.

Šīs robežvērtības var noteikt visai 
dalībvalsts teritorijai, atsevišķam upes 
baseina apgabalam, gruntsūdens tilpei vai 
tilpju grupai.

Šīs robežvērtības var noteikt visai 
dalībvalsts teritorijai, atsevišķam 
apdraudētam baseina apgabalam, 
apdraudētai gruntsūdens tilpei vai tilpju 
grupai.

Justification

It is essential that Member States, when fixing the threshold values, consider the latest 
scientific findings from areas such as medicine, toxicology, ecology, etc.

Further clarification that the threshold value only apply to bodies of groundwater 
characterised as being at risk. 

Grozījums Nr. 8
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Tām ūdenstilpēm, kas atrodas 
starptautiskā upes baseina apgabalā, 
attiecīgās dalībvalstis, ņemot vērā savus 
īpašos valstu un reģionālos nosacījumus, 
kopīgi nosaka kvalitātes standartus, 
robežvērtības un vērtēšanas metodes, lai 
nodrošinātu gruntsūdens tilpju ķīmiskā 
stāvokļa izvērtēšanas kritērijus.
Ja dalībvalstis nespēj panākt vienošanos, 
tās saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
12. pantu var iesniegt jautājumu Komisijai, 
kura jāsniedz atbilde sešu mēnešu laikā.
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Justification

Disagreement between Member States must not lead to inaction.

Grozījums Nr. 9
5. pants

1. Lai identificētu tendences un tendenču 
maiņas sākuma punktus, dalībvalstu rīcībā 
jābūt monitoringa  programmām, kā 
noteikts Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
8. pantā, lai pārraudzītu visas vietas, kur 
ūdeni iegūst lietošanai pārtikā un 
lauksaimniecībā, it īpaši tās ieguves vietas, 
kas apgādā vairāk nekā 50 personas, veikt 
to uzskaiti un iekļaut tās pārredzamā un 
pieejamā reģistrā.

Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu 
dalībvalstis identificē ikvienu ievērojamu un 
ilgstošu gruntsūdens tilpēs vai tilpju grupās 
konstatēto piesārņojošo vielu koncentrācijas 
pieauguma tendenci un precizē sākuma 
punktu šīs tendences novēršanai.

2. Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu 
dalībvalstis identificē ikvienu ievērojamu un 
ilgstošu gruntsūdens tilpēs vai tilpju grupās 
konstatēto piesārņojošo vielu koncentrācijas 
pieauguma tendenci, kas rodas cilvēku 
darbības rezultātā, un precizē sākuma 
punktu šīs tendences novēršanai.

Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu 
dalībvalstis identificē ikvienu ievērojamu un 
ilgstošu gruntsūdens tilpēs vai tilpju grupās 
konstatēto piesārņojošo vielu koncentrācijas 
pieauguma tendenci un precizē sākuma 
punktu šīs tendences novēršanai.      

3. Saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumu 
dalībvalstis identificē ikvienu ievērojamu un 
ilgstošu gruntsūdens tilpēs vai tilpju grupās 
konstatēto piesārņojošo vielu koncentrācijas 
pieauguma tendenci un precizē sākuma 
punktu šīs tendences novēršanai.
4. Atbilstīgi virszemes ūdeņu un 
gruntsūdeņu integrētas pārvaldības 
principam kompetentās iestādes uzrauga 
jebkādu iespējamu ūdens nesējslāņu 
pārmērīgu izmantošanu un ūdenslīmeņa 
pazemināšanās iespaidu uz piesārņojošu 
vielu koncentrāciju gruntsūdenī, 
mitrzemēm un aizsargājamiem apgabaliem, 
kā arī, ja nepieciešams, ierosina attiecīgās 
tilpes vai gruntsūdeņu mākslīgu 
uzpildīšanu.

Justification

The Member States must implement the Water Framework Directive if they are to meet the 
requirements of the new proposal. They can identify trends only if they have adequate, 
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rigorous and transparent systems for monitoring groundwater.

The request to identify and reverse significant and sustained upward trends of pollutants 
cannot be realised in all cases, for example where the trends is a result of natural discharges 
related to geological conditions.

Grozījums Nr. 10
6. panta 1. daļa

6. Papildus Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
11. panta 3. punktā minētajiem galvenajiem 
pasākumiem dalībvalstis nodrošina, ka 
katras upes baseina apgabalam paredzētajā 
pasākumu programmā ir iekļauti pasākumi, 
lai novērstu jebkādu šīs direktīvas 
VIII pielikumā no 1. līdz 6. punktam minēto 
piesārņojošo vielu netiešu izplūdi 
gruntsūdenī.

6. Papildus Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
11. panta 3. punktā minētajiem galvenajiem 
pasākumiem dalībvalstis nodrošina, ka 
katras upes baseina apgabalam paredzētajā 
pasākumu programmā ir iekļauti pasākumi, 
lai novērstu jebkādu šīs direktīvas 
VIII pielikumā no 1. līdz 6. punktam minēto 
piesārņojošo vielu netiešu izplūdi 
gruntsūdenī. Dalībvalstis veicina, ka 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 14. pantā 
noteiktajā sabiedrības informēšanas un 
apspriešanās procesā piedalās gan 
personas, kas izsaka ierosinājumus, gan 
darbinieki, kuri atbildīgi par cilvēku 
darbību un apdzīvoto apgabalu 
paplašināšanos, lai viņi zinātu, kādas 
ekonomiskās sekas var būt viņu 
ekonomiskajām aktivitātēm, patērējot un 
izmantojot gruntsūdeņus.  Dalībvalstis 
nodrošina, ka šī informācija ir atklāti 
pieejama, lai iegūtu sabiedrības atsauksmes 
un nodrošinātu tās izpratni par 
izmantošanas koncesijām un ūdens 
nesējslāņu stāvokli.

Justification

A minimum guarantee of sustainability of the aquifers, which in many cases are a resource 
which is difficult to renew, requires that before they are used, the needs of the economic 
initiatives that will use the water must be identified, so that their viability and impact can be 
calculated. Similarly, management to date shows that it is important that all users are aware 
of concessions, permits and the state of the aquifers, in line with the requirements of the 
transparent and participative management that the Water Directive envisages.

Grozījums Nr. 11
6.a pants (jauns)
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6.a pants
Saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
9. pantu dalībvalstis veic pasākumus, lai 
piesārņotājiem paziņotu izmaksas par 
gruntsūdeņu piesārņošanu.
Ja produkcijas ražošana vai iekšējā tirgū 
pārdotu ražojumu izmantošana ir 
piesārņojuma avots, Komisija uzņemas 
iniciatīvas, lai noteiktu atbilstīgu un 
taisnīgu maksu par šāda piesārņojuma 
avotu. 

Justification

The Water Framework Directive requires the Member States to pass on the cost of water use 
in accordance with the 'polluter pays' principle. Before 2010 the Member States must provide 
information on the manner in which this is being done. The use of  chemical weedkillers by 
individuals and local authorities is a major source of water pollution. Even the allegedly 
environmentally friendly alternatives are still very harmful to the groundwater, though they 
are less damaging to soil life. 

Grozījums Nr. 12
8. panta 1.a daļa (jauna)

Lai noteiktu perspektīvās rūpnieciskās un 
urbānās attīstības teritorijas, kā arī 
nodrošinātu tendenču maiņas drošību un 
kvalitāti, ir svarīgi, ka dalībvalstis, ņemot 
vērā Inspire programmas attīstību, izstrādā 
vienotu metodoloģiju ūdens nesējslāņu 
reģistriem. Šajā nolūkā dalībvalstis datus 
sāk vākt, tiklīdz šī direktīva stājas spēkā.

Justification

There is a need to establish a methodology for collecting data with a view to introduction of 
the Inspire programme for digitising bodies of groundwater, which is currently being 
considered in Parliament. The Member States must therefore start to be involved in data 
collection methodology.

Grozījums Nr. 13
I pielikuma tabula, 3. rinda, 3. sleja (jauna)

Šis standarts neattiecas uz dabā 
sastopamajām vielām, kuras reģistrētas kā 
biocīdu līdzekļu aktīvas sastāvdaļas un 
kuru fona līmenis dabā ir augstāks nekā 
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ierosinātais kvalitātes standarts.

Justification

Some active ingredients authorised for use in biocidal products are naturally occurring 
substances (e.g. sodium chloride, iodine, silver, copper, etc. ). Therefore, in the environments 
where such natural substances occur, their presence in the neighbouring groundwater is 
much higher than the proposed limit of  0.1 μg/l. This would just reflect the natural 
background. More so, sodium chloride (salt for cooking) and iodine are massively present in 
sea water. Therefore, it make no sense to impose a limit value for these naturally occurring 
substances, even if they are authorised for use in biocidal products.

Grozījums Nr. 14
III pielikuma B daļa, 2.3. iedaļa

2.3. Ekonomisko un sociālo izmaksu 
vērtēšanas metode, nosakot robežvērtības.

2.3. Ekonomisko un sociālo izmaksu 
vērtēšanas metodes pamatojums, novērtējot 
pasākumus, kuru mērķis ir panākt labu 
gruntsūdens ķīmisko stāvokli.

Justification

Economic and social costs should not be a consideration for establishing threshold values, 
but should be considered in assessing the measures which may be taken to achieve a good 
status.
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