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ĪSS PAMATOJUMS

Kāpēc Eiropas Komisija izstrādāja šādu priekšlikumu?

2000. gadā pieņemtās Ūdens pamatdirektīvas (ŪPD) mērķis ir novērst lielāku ūdens kvalitātes 
pazemināšanos un paaugstināt ūdens vides aizsardzību. Tās nolūks ir visaptveroši cīnīties pret 
piesārņojumu un tā šajā sakarā paredz pakāpeniski samazināt ķīmisko piesārņojumu, jo īpaši 
izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt tādu prioritāru vielu un prioritāru bīstamu vielu izplūdes, 
emisijas un zudumus, kas rada neadekvātus draudus ūdens videi vai ar tās starpniecību.

Ūdens resursu politiku īsteno, pamatojoties uz upju baseinu apsaimniekošanas plāniem.
Dalībvalstīm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērstu virszemes ūdeņu stāvokļa 
pasliktināšanos, kā arī lai atjaunotu un uzlabotu to kvalitāti.

Šā priekšlikuma mērķis, piemērojot ŪPD 16. panta 7. punktu, ir pārliecināties un nodrošināt, 
ka ir sasniegts paaugstinātas aizsardzības līmenis, nolūkā aizsargāt cilvēkus, augus un 
dzīvniekus nosakot vides kvalitātes standartus (VKS) ūdens resursu jomā, t.i., maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju pēc informācijas par vielas toksiskumu, ķīmisko stabilitāti un 
bioakumulācijas iespējamību un datiem par tās ietekmi uz vidi.

VKS mērķis ir aizsargāt vidi un uzlabot tās kvalitāti, kā arī saskaņot ekonomiskos apstākļus 
iekšējā tirgū, jo dalībvalstīs pastāv lielas atšķirības noteikto standartu ziņā.

Lauksaimniecībā izmantotās piesārņojošās vielas

Piesārņojošās vielas vidē var ieplūst no dažādiem avotiem: lauksaimniecības, rūpniecības 
(smagie metāli, šķīdinātāji u.c.), sadedzināšanas u.c.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumā uzsvars likts uz lauksaimniecībā 
izmantotajām ūdeni piesārņojošajām vielām, konkrētāk, pesticīdiem; šis direktīvas 
priekšlikums neattiecas uz nitrātiem.

Pesticīdus bieži vaino tajā, ka pasliktinās virszemes ūdeņu un piekrastes ūdeņu ekoloģiskais 
stāvoklis, jo tie jau sen var būt nokļuvuši vidē un var būt transportēti lielos attālumos.
Piesārņojums var arī būt difūzs, kuru ir grūti lokalizēt, jo to rada noplūde, tieši zudumi augsnē 
un gaisā, lietus, kas noskalo apstrādātus augus u.c.

Prioritāro vielu sarakstā (1. pielikuma A daļa) ir vairāki pesticīdi: Nr. 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 
19, 26, 27, 29, 33. Dažus no tiem vairs neizmanto lauksaimniecībā, tomēr tos joprojām atrod 
upju sedimentos. Visas pārējās astoņas piesārņojošās vielas, uz kurām attiecas šis direktīvas 
projekts (1. pielikuma B daļa), ir pesticīdi.

Ūdens vidē joprojām ir pārmērīga pesticīdu koncentrācija, tādēļ lauksaimniecībā jāizvēlas tie 
ražojumi, kas neapdraud ūdens vidi, efektīvas apstrādes metodes, jāizveido barjerzonas starp 
laukiem un ūdenstilpēm, jāierobežo lidaparātu novirze pulverizēšanas laikā. Šos jautājumus 
izskatīs lielākajā daļā dokumentu, kas attiecas uz pesticīdiem un kas ir pieņemšanas procesā.
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Referentes nostāja

Šo priekšlikumu direktīvai, ar kuru nosaka vides kvalitātes standartus ūdens resursu politikas 
jomā, nevar izskatīt atsevišķi, jo ir daudzi vides aizsardzības pasākumi, kas ietilpst citu spēkā 
esošu vai pieņemšanas procesā esošu Kopienas normatīvo aktu darbības jomā.

Tāpēc ir jāraugās, lai starp priekšlikuma mērķiem un citu Kopienas likumdošanas aktu 
noteikumiem nerastos pretrunas un lai tas neapsteigtu normatīvos aktus, kurus pieņems 
turpmāko mēnešu laikā; ir jānodrošina tas, lai katra šīs politikas sastāvdaļa ideāli atbilstu 
pārējām.

Turklāt ir jāņem vērā tādi spēkā esoši dokumenti kā Direktīva EEK 80/778 par dzeramā ūdens 
kvalitāti, Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, 1996. gadā 
pieņemtā Direktīva IPPC (Integrated Pollution Prevention and control), Ūdens 
pamatdirektīva (2000/60/EK) un dokumenti, kas atrodas pieņemšanas procesā — Direktīva 
REACH, tematiskā stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu, direktīva par pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu, Pesticīdu direktīvas pārskats.

Tomēr pašlaik ir grūti noteikt, vai šo papildu likumdošanas aktu īstenošana ļaus sasniegt 
Ūdens pamatdirektīvas mērķus, vai arī būs nepieciešama Kopienas rīcība. Tādēļ vajadzētu 
paredzēt esošo tiesību aktu novērtēšanu, lai novērstu trūkumus un ierosinātu uzlabojumus, kā 
arī veicinātu reāli integrētu pieeju Eiropas ūdens resursu politikā un plašākā nozīmē Eiropas 
vides politikā.

Eiropas Komisija izvēlējās iesniegt priekšlikumu, kas atšķirībā no esošajiem Kopienas tiesību 
aktiem tikai nosaka Kopienas līmenī saskaņotus VKS, bet neparedz papildu emisiju kontroles 
pasākumus. Tādējādi dalībvalstīm ļauj izstrādāt noteikumus par citām piesārņojošām vielām 
valsts līmenī. Šo risinājumu, kas no ekonomikas viedokļa raksturots kā pats elastīgākais, 
samērīgākais un izdevīgākais var kritizēt par to, ka Komisija Kopienas VKS izveidi pamato 
tikai ar argumentu, ka saskaņošana uzlabos ekonomiskos apstākļus un samazinās dalībvalstu 
administratīvās izmaksas.

VKS attiecas uz iekšējiem ūdeņiem (upes, ezeri) un pārejas ūdeņiem (piekrastes ūdeņi). ŪPD 
16. panta 7. punkts prasa, lai Komisija „iesniedz priekšlikumus par kvalitātes standartiem, kas 
attiecas uz prioritāro vielu koncentrāciju virszemes ūdeņos, nogulumiežos vai biotās”.

Tomēr izstrādātais priekšlikums koncentrējas uz virszemes ūdeņiem, jo pēc Komisijas ziņām 
detalizēta un uzticama informācija par vielu koncentrāciju biotās un sedimentos ir pieejama 
tikai par trim vielām. Dalībvalstīm vēlreiz vajadzēs papildināt Kopienas līmenī pieņemtos 
VKS, tomēr jājautā, kādi līdzekļi ir viņu rīcībā, lai to izdarītu.
Šī izvēle ir nožēlojama, jo daudzas piesārņojošās vielas nosēžas un uzkrājas upju gultnēs, kas 
rada infiltrācijas draudus, tātad draudus, ka tiks piesārņoti gruntsūdeņi un piesārņotāji 
izplatīsies plašāk, dažkārt līdz pat piekrastes zonai, ja upju gultne tiek bagarēta.

Turklāt referente norāda, ka nav ņemta vērā vielu un to aglomerātu iespējamā mijiedarbība.



AD\642350LV.doc PE 382.209v02-005/14 AD\642350LV.doc

LV

Referente pauž bažas par dalībvalstīm doto iespēju noteikt pārejas zonas, kurās pārsniegta 
maksimāli pieļaujamā vielu koncentrācija. Faktiski domājams, ka rūpniecības uzņēmumi 
uzstāda notekūdeņu attīrīšanas vai detoksikācijas stacijas, lai to atkritumos netiktu pārsniegti 
noteiktie piesārņojuma standarti, tātad šāda atkāpšanās nav vajadzīga. Lauksaimniecībā ir 
grūti noteikt konkrētas notekūdeņu izplūdes vietas.

Tika noteikti divi saskaņoti VKS: viens VKS attiecas uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, 
ar ko kontrolē īstermiņa piesārņojumu, savukārt otrs VKS attiecas uz gada vidējo 
koncentrāciju.

Atskaites periods koncentrācijas mērījumu pierakstiem uzskaites veikšanai attiecībā uz 
piesārņojošo vielu koncentrāciju ir viens gads, attiecība uz pesticīdiem — trīs gadi, jo 
izmantotās devas un zudumi vidē gadu no gada var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no 
klimatiskajiem apstākļiem.

Tomēr ir jāapzinās, ka piesārņojuma draudi ir daudz lielāki, ja prioritārās vielas tai pašā vietā 
un tai pašā laikā lieto atkārtoti, kā to dara ar pesticīdiem, kurus lauksaimniecībā izmanto 
lielākoties no marta līdz septembrim. Tomēr visintensīvākajā pesticīdu lietošanas periodā 
ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanās var būt neatgriezeniska vai radīt ļoti lielu kaitējumu.
Tāpēc ir jāizskaitļo pesticīdu vidējā koncentrācija trīs gadu laika posmā, taču tas ir jādara no 
pesticīdu lietošanas periodā mērītās koncentrācijas.

Lai pakāpeniski samazinātu vai pārtrauktu prioritāru vielu izplūdes, emisijas un zudumus, 
dalībvalstīm, veicot uzskaiti, ir jāizstrādā arī atbilstīgs šā mērķa izpildes grafiks.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1.A APSVĒRUMS (jauns)

(1a) Saskaņā ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 174. pantu Kopienas 
vides politika ir balstīta uz piesardzības un 
preventīvas darbības principu, kā arī uz 
principu, ka kaitējums videi pirmām 
kārtām jānovērš pašos pirmsākumos un ka 
piesārņotājam ir jāmaksā.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1.A APSVĒRUMS (jauns)

(1a) Lai nodrošinātu labu ūdens kvalitāti, 
bioloģiskajā lauksaimniecībā zeme ir 
jāizmanto racionāli.

Grozījums Nr. 3
4.A APSVĒRUMS (jauns)

(4a) Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 
2. punktā un VI pielikuma B daļā par 
pasākumu programmu ietilpst neizsmeļošs 
saraksts ar papildu pasākumiem, kurus 
dalībvalstis var pēc izvēles pieņemt kā 
pasākumu programmas daļu, tostarp:
– normatīvie tiesību akti,
– administratīvie līdzekļi un
– parakstītie nolīgumi vides aizsardzības 
jomā.

Pamatojums

Gadījumos, kad bieži tiek pārkāpti standarti, kā iespējamais risinājums līdzās juridiskiem 
līdzekļiem ir jāmin Ūdens pamatdirektīvas (2000/60/EK) 11. panta 4. punktā un VI pielikuma 
B daļā paredzētie papildu pasākumi. Bieži vien brīvprātīgi un rosinoši pasākumi ir efektīvāki 
nekā strikti juridiska pieeja. Tas palīdzēs paplašināt kopīgo interešu loku direktīvai kā tādai 
un vides aizsardzības tiesību aktiem kopumā. 

Grozījums Nr. 4
5.A APSVĒRUMS (jauns)

(5b) Tā kā lielākā daļa citu Kopienas 
tiesību aktu vēl nav pilnībā pieņemti un 
piemēroti, pašlaik ir grūti noteikt, vai šo 
politikas virzienu īstenošana ļaus sasniegt 
Ūdens pamatdirektīvas mērķus vai arī būs 
vajadzīga Kopienas rīcība. Tādējādi 
vajadzētu stingri novērtēt, cik saskaņoti un 
efektīvi ir visi Kopienas tiesību akti, kas 
tieši vai netieši veicina ūdens resursu 
kvalitātes paaugstināšanos.
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Grozījums Nr. 5
7. APSVĒRUMS

(7) No Kopienas interešu viedokļa un 
efektīvākam virszemes ūdeņu aizsardzības 
regulējumam ir lietderīgi, ka vides kvalitātes 
standartus nosaka tiem piesārņotājiem, kas 
Kopienas līmenī klasificēti kā prioritārās 
vielas un ļaut dalībvalstīm vajadzības 
gadījumā izstrādāt valsts līmenī noteikumus 
atlikušajiem piesārņotājiem, ņemot vērā 
attiecīgos Kopienas tiesību aktus. Tomēr 
astoņi piesārņotāji, uz kuriem attiecas 
Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīva 
86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un 
kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām 
bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 
76/464/EEK  pielikuma I sarakstā un kuri 
veido to vielu grupu, attiecībā uz kurām labs 
ķīmiskais stāvoklis būtu jāsasniedz līdz 
2015. gadam, nav iekļauti prioritāro vielu 
sarakstā. `Tomēr vispārējie šiem 
piesārņotājiem noteiktie standarti izrādījās 
noderīgi un ir lietderīgi to standartu 
regulējumu saglabāt Kopienas līmenī.

(7) No Kopienas interešu viedokļa un 
efektīvākam virszemes ūdeņu aizsardzības 
regulējumam ir lietderīgi, ka vides kvalitātes 
standartus nosaka tiem piesārņotājiem, kas 
Kopienas līmenī klasificēti kā prioritārās 
vielas un ļaut dalībvalstīm izstrādāt valsts 
līmenī noteikumus par atlikušajiem 
piesārņotājiem, ņemot vērā attiecīgos 
Kopienas tiesību aktus. Tomēr astoņi 
piesārņotāji, uz kuriem attiecas Padomes 
1986. gada 12. jūnija Direktīva 86/280/EEK 
par emisiju robežvērtībām un kvalitātes 
mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām 
vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK  
pielikuma I sarakstā un kuri veido to vielu 
grupu, attiecībā uz kurām labs ķīmiskais 
stāvoklis būtu jāsasniedz līdz 2015. gadam, 
nav iekļauti prioritāro vielu sarakstā. `Tomēr 
vispārējie šiem piesārņotājiem noteiktie 
standarti izrādījās noderīgi un ir lietderīgi to 
standartu regulējumu saglabāt Kopienas 
līmenī.

Grozījums Nr. 6
10. APSVĒRUMS

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Attiecībā uz citām vielām 
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no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti
sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.

dalībvalstīm ir jāparedz īpašas sedimentu un
biotu monitoringa sistēmas. Tā kā sedimenti 
un biota joprojām ir svarīga noteiktu vielu 
dalībvalstu veiktā monitoringa matricas, lai 
novērtētu antropogēno darbību un tendenču 
ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz I 
pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo 
koncentrāciju vai — attiecībā uz Direktīvā 
91/414/EEK un 2003/53/EK1 noteiktajiem 
piesārņotājiem — ar gada vidējo 
koncentrāciju lietošanas periodā, kā arī
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz I 
pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

_____________________
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
18. jūnija Direktīva 2003/53/EK, ar ko 26. reizi 
groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz 
dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un 
lietošanas ierobežojumiem (OV L 178, 17.7.2003., 
24. lpp.).

Pamatojums

Aprēķinot vidējo vērtību, ir jāievēro tas, ka pesticīdus lauksaimniecībā lieto noteiktos 
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gadalaikos un ka pārejas ūdeņos piesārņotāju koncentrācija ievērojami mainās atkarībā no 
lietošanas apjoma. Tā kā parasti vasaras mēnešos nav nokrišņu, pirmie lieti aizskalo 
ievērojami lielāku vielu apjomu.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 1. PUNKTA 2.A DAĻA (jauna)

Lai noteiktu mērķtiecīgas un efektīvas 
kontroles mehānismus, dalībvalstīm ir 
jāuzlabo pieejamās zināšanas un dati par 
prioritāro vielu avotiem un piesārņojuma 
kustību.

Grozījums Nr. 9
2. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Ja ūdenstece šķērso vairāk nekā vienu 
dalībvalsti, ir jāorganizē monitoringa 
sistēmu un valsts mēroga pārskatu 
koordinācija, lai nesodītu tās dalībvalstis, 
kas atrodas lejtecē.

Grozījums Nr. 10
2. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Dalībvalstis ievēro Direktīvu 98/83/EK 
un saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
7. pantu pārrauga virszemes ūdenstilpes, 
kuras izmanto dzeramā ūdens1 ieguvei. Šie 
noteikumi attiecībā uz lielāko daļu vielu 
paredz obligāti ievērot stingrākus 
standartus nekā vides kvalitātes standarti.
1 OV L 330, 22.04.1992. Direktīvā grozījumi izdarīti 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 11
3. PANTS

3. pants svītrots
Pārsnieguma pārejas zona

1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
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zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.
2. Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas tiesību 
aktu attiecīgos noteikumus, katrā gadījumā 
norobežo virszemes ūdens tilpju daļas, kas 
atrodas blakus izplūdes vietām, kas 
klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantā.
3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta g) 
apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
4.  Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Grozījums Nr. 12
4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Dalībvalstis paredz īpašas sedimentu un 
biotu monitoringa sistēmas, nosakot 
analizējamās sugas un struktūras, kā arī 
veidu, kā jāizsaka analīžu rezultāti, ņemot 
vērā organismu atšķirības atkarībā no 
gadalaikiem.

Grozījums Nr. 13
4. PANTA 2. PUNKTA 2. DAĻA

Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 

Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 
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Direktīva 91/414/EEK, var izmantot 2007., 
2008. un 2009. gada vidējās vērtības.

Direktīva 91/414/EEK, var izmantot 2007., 
2008. un 2009. gada vidējās vērtības.

Pamatojums

Aprēķinot vidējo vērtību, ir jāievēro tas, ka pesticīdus lauksaimniecībā lieto noteiktos 
gadalaikos un ka pārejas ūdeņos piesārņotāju koncentrācija ievērojami mainās atkarībā no 
lietošanas apjoma. Tā kā parasti vasaras mēnešos nav nokrišņu, pirmie lieti aizskalo 
ievērojami lielāku vielu apjomu.

Grozījums Nr. 14
4. PANTA 4. PUNKTA 2. DAĻA

Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, var izmantot trīs to gadu 
vidējās vērtības, pirms tika pabeigta minētā 
analīze.

Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, var izmantot to triju gadu 
koncentrācijas vidējās vērtības lietošanas 
periodos, pirms tika pabeigta minētā analīze.

Pamatojums

Aprēķinot vidējo vērtību, ir jāievēro tas, ka pesticīdus lauksaimniecībā lieto noteiktos 
gadalaikos un ka pārejas ūdeņos piesārņotāju koncentrācija ievērojami mainās atkarībā no 
lietošanas apjoma. Tā kā parasti vasaras mēnešos nav nokrišņu, pirmie lieti aizskalo 
ievērojami lielāku vielu apjomu.

Grozījums Nr. 15
4. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Lai pakāpeniski samazinātu vai 
pārtrauktu prioritāru vielu izplūdes, 
emisijas un zudumus, dalībvalstīm, veicot 
uzskaiti, ir jāizstrādā arī atbilstīgs šā mērķa 
sasniegšanas grafiks.

Grozījums Nr. 16
4. PANTA 5. PUNKTS
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5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti. Komisija ierosina 
konkrētus vidusposma pasākumus, ja tā 
konstatē, ka šīs direktīvas pasākumi netiek 
piemēroti vai nav sasniegti tās mērķi.

Grozījums Nr. 17
4. PANTA 6. PUNKTS

6. Komisija saskaņā ar 
Direktīvas/2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai veiktu uzskaiti.

6. Komisija saskaņā ar 
Direktīvas/2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru nosaka analīžu tehniskās 
specifikācijas, kā arī metodi, kas jāizmanto 
dalībvalstīm, lai veiktu uzskaiti.

Grozījums Nr. 18
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Piemērošanas kontrole

Ja bieži tiek pārsniegti vides kvalitātes 
standartu noteiktie rādītāji, dalībvalstīm ir 
jāatrod to avots un jāpieņem efektīvi, 
samērīgi un preventīvi pasākumi, 
izmantojot dažādus instrumentus, 
piemēram, Direktīvu 91/414/EEK vai 
Direktīvu 96/61/EK, lai ierobežotu noteiktu 
vielu laišanu tirgū un lietošanu, jo tās 
apdraud ūdens vidi.

Grozījums Nr. 19
4.B PANTS (jauns)

4.b pants
Uzraudzības pasākumi

Sākot no brīža, kad saskaņā ar 4. pantu ir 
publicēti un atjaunināti uzskaites dati, 
Komisija uzsāk prioritāro vielu saraksta 
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pārskatīšanu.
Atkarībā no uzskaites rezultātiem jāparedz 
pasākumi tām vielām, kas rada vislielākās 
problēmas. 

Grozījums Nr. 20
9.A PANTS (jauns)

9.a pants
Kopienas papildu rīcība

Komisija ievieš skaidri saprotamas un 
pārredzamas procedūras, ar kurām izveido 
racionalizētu un mērķtiecīgu dalībvalstu 
informācijas apmaiņas sistēmu par 
prioritārām vielām un kuras veicina 
Kopienas lēmumpieņemšanas procesu un 
nākotnē ļaus noteikt saskaņotus VKS 
sedimentiem un biotām, kā arī emisiju 
papildu kontroles pasākumus. 

Grozījums Nr. 21
I PIELIKUMA C DAĻAS 2. PUNKTS

2. 6. un 7. sleja: attiecībā uz katru virszemes 
ūdens tilpi atbilstība VKS-MPK nozīmē, ka 
jebkurā ūdens tilpes reprezentatīvā 
monitoringa vietā izmērītā koncentrācija 
nepārsniedz standartu.

2. 6. un 7. sleja: attiecībā uz katru virszemes 
ūdenstilpi atbilstība VKS-MPK nozīmē, ka 
jebkurā ūdenstilpes reprezentatīvā 
monitoringa vietā izmērītā koncentrācija 
atkārtoti nepārsniedz standartu.

Pamatojums

Maksimālā pieļaujamā koncentrācija ir labs piesārņojuma apkarošanas līdzeklis. Tomēr ir 
diezgan pārsteidzīgi veikt pasākumus uzreiz pēc tam, kad pirmo reizi konstatēta pārsniegta 
koncentrācija. Labāks kritērijs ir VKS-MPK atkārtota pārsniegšana, un šī pieeja novērsīs 
kļūdas neuzmanīga monitoringa dēļ.
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