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ĪSS PAMATOJUMS

I. Vispārējais konteksts

Tiesību aktu attiecībā uz ūdens ķīmisko piesārņošanu Kopiena pirmoreiz pieņēma 
1976. gadā – Direktīvu 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras 
novada Kopienas ūdens vidē.
Pēc tam no 1982. līdz 1990. gadam pieņēma vairākas atvasinātas direktīvas, ar kurām noteica 
emisiju robežvērtības un vides kvalitātes mērķus 18 īpašām piesārņojošām vielām.

Ar Ūdens pamatdirektīvu (WFD) 2000/60/EK ieviesa atjauninātu, visaptverošu un efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu (sk. 16. pantu).
Tajā noteikta vispārējā sistēma stratēģijai cīņā pret virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu un 
prasīts Komisijai iesniegt priekšlikumu ar īpašiem pasākumiem pret ūdens piesārņošanu, ko 
izraisa atsevišķi piesārņotāji vai piesārņotāju grupas un kas rada lielus draudus ūdens videi vai 
draudus, ko rada ar tiem piesārņota ūdens vide.

Vispirms pieņēma Lēmumu 2455/2001/EK, ar ko aizstāj iepriekšējo sarakstu, par ko Komisija 
bija paziņojusi 1982. gadā. Pēc tam Komisijai bija jāizstrādā vides kvalitātes standarti (sk. 
16. panta 7. punktu) un emisiju kontroles (sk. 16. panta 6. un 8. punktu) attiecībā uz šīm 
prioritārajām vielām.
Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir aizsargāt vides kvalitāti un to sekmēt saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības principu un vienlaikus ņemt vērā zivsaimniecības nozares, kā arī no tās 
atkarīgo kopienu intereses.

Turklāt priekšlikumā, ar kuru tiek īstenota tiesību aktu vienkāršošana un kurš papildina 
paziņojumu, pilnībā ņemti vērā citu Kopienas tiesību aktu mērķi un noteikumi, īpaši politika 
attiecībā uz ķīmiskām vielām, tostarp REACH un Pesticīdu direktīva, direktīva par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC), kā arī tematiskās stratēģijas, proti, 
attiecībā uz jūras vides politiku un pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

II. Priekšvēsture

Virszemes ūdeņu ķīmiskā piesārņošana var izjaukt ūdens ekosistēmas, samazinot biotopus un 
bioloģisko daudzveidību.

Piesārņojošās vielas var uzkrāties barošanās ķēdē un kaitēt plēsīgām sugām, kuras pārtiek no 
saindētām zivīm. Cilvēki ir pakļauti ūdens vidi piesārņojošu vielu iedarbībai, lietojot uzturā 
zivis vai jūras produktus, dzerot ūdeni un, iespējams, arī atpūšoties šajā vidē.

Vēl daudzus gadus pēc aizlieguma vidē var atrast piesārņojošas vielas, un tās var tikt 
iepludinātas vidē no dažādiem avotiem (piemēram, no lauksaimniecības, rūpniecības, 
sadedzināšanas) produktu vai nejaušu blakusproduktu veidā, kā arī tās jau agrāk var būt 
nokļuvušas vidē vai var būt ikdienā lietoto mājsaimniecības izstrādājumu sastāvā.

Stratēģijas pirmajā posmā, atsaucoties uz 16. pantu, tika apstiprināts prioritāro vielu saraksts 
(Lēmums 2455/2001/EK), kurā uzskaitītas 33 Kopienas līmenī prioritāras vielas.
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Šā priekšlikuma mērķis ir, nosakot vides kvalitātes standartus (EQS), nodrošināt augstu 
aizsardzības līmeni pret šo 33 prioritāro vielu vai dažu citu sārņu ūdens videi radītajiem 
draudiem vai draudiem, ko rada ar tiem piesārņota ūdens vide.

Īstenojot atbilstību vides kvalitātes standartiem un samazinot ūdens ķīmisko piesārņojumu, 
iespējams gūt lielu labumu vides un sociālajā jomā.

Faktiski saistībā ar komerciālo zveju un amatierzveju ieguvumi attiecas uz to, ka varētu 
samazināties to zivju daudzums, kuras neatbilst cilvēku uztura standartiem, kā arī samazināt 
negatīvo ietekmi uz zivju patēriņu veselības draudu dēļ, samazināt ķīmisko vielu iedarbību, 
ko izraisījusi zivju lietošana uzturā, kā arī būtu iespējams palielināt zivju krājumus un to 
daudzveidību un veicināt ienākumu pieaugumu no komerciālās un amatierzvejas.
Attiecībā uz zivju audzēšanu un gliemeņu audzēšanu, īstenojot atbilstību vides kvalitātes 
standartiem, ieguvumi ir saistīti ar ražīguma paaugstināšanu nozarē un to bīstamo vielu 
samazināšanu, kuri uzkrājas šajos produktos un kuru iedarbībai varētu būt pakļauti cilvēki.

Nepārprotami visam šim procesam ir svarīga ietekme uz cilvēku veselību. Ieguvumi no 
ķīmiskā piesārņojuma samazināšanas attiecas uz vispārēju tādu bīstamo vielu iedarbības 
samazinājumu, kurām pakļauti jo īpaši cilvēki saistībā ar pārtikā patērētiem jūras produktiem.

Šis Komisijas priekšlikums Kopienas līmenī aprobežojas tikai ar vides kvalitātes standartu 
noteikšanu. Specifiski un papildu pasākumi piesārņojuma kontrolei ir atstāti dalībvalstu ziņā, 
jo daudzi citi spēkā esošie Kopienas tiesību akti ir jāpiemēro, lai īstenotu 16. panta 6. un 
8. punkta prasības.

Ierosinātais juridiskais dokuments ir direktīva, ar ko nosaka vides kvalitātes mērķus, kuri 
jāīsteno līdz 2015. gadam.

III. Novērtējums

Nepieciešams sniegt dažas piezīmes par ietekmi uz nozari. Atzīts, ka svins ir bīstama viela un 
tā emisijas ūdenī ir jāsamazina, cik vien iespējams. Ja šo problēmu risināt var pati 
zvejniecības nozare, tā ir jāatbalsta. Ietekmes novērtējumā Komisija norādīja (53. lpp.), ka 
dioksīni, furāni un polihlorbifenili (PCBs) ir jau agrāk konstatētas piesārņojošas vielas un tās 
tiek atbilstīgi kontrolētas. Ir grūti pievienoties šim optimistiskajam novērtējumam, jo kopš 
Dioksīna stratēģijas ieviešanas 2001. gadā šo kaitīgo vielu īpatsvars zivīs nav ievērojami 
samazinājies un īpaši attiecībā uz Baltijas jūru šis līmenis ir nemainīgs. To varētu būt 
izraisījusi šo sārņu izolēšanās sedimentos, kuri periodiski tiek atkārtoti suspendēti. Tāpēc ir 
pamatots uztraukums par draudiem, ko izraisa PCBs ūdens videi nelikumīgas apglabāšanas 
dēļ.

Trešā piezīme attiecas uz ieteikto maksimāli pieļaujamo heksahlorbenzola, 
heksahlorbutadiēna un dzīvsudraba koncentrāciju zivju, gliemju, vēžveidīgo un pārējās biotas 
svaigā masā. Ja dalībvalstis nolemj ieviest stingrākus standartus, lai sasniegtu 2. panta 
3. punktā noteiktos nepieciešamos līmeņus, tas būs jāsaskaņo ar citām dalībvalstīm, kuru 
teritorijas atrodas tajā pašā upju baseinā. Vajadzības gadījumā šīm citām dalībvalstīm, īpaši 
augšteces valstīm, ir jāpieņem tādi paši standarti.
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GROZĪJUMI

Zivsaimniecības 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
7.A APSVĒRUMS (jauns)

(7a) Dažas vielas, kas atrodas virszemes 
ūdeņos, ir ļoti kaitīgas zivīm, taču šīs vielas 
nav ietvertas vides kvalitātes standartu 
sarakstos saistībā ar ūdens resursu politiku. 
To skaitā īpaši minamas tādas vielas kā 
perfluoroktāna sulfonāti (PFOS) un 
tetrabromobifenols A (TBBP – A). Komisija 
vajadzības gadījumā iesniegs 
priekšlikumus, lai pieņemtu vides kvalitātes 
standartus ūdens resursu politikas jomā arī 
attiecībā uz šīm vielām.

Pamatojums

PCBs, dioksīni, PFOS un tetrabromobifenols ir ļoti bīstamas vielas videi, un tās ir jāietver to 
vielu sarakstā, uz kurām attiecas vides kvalitātes standarti.

Grozījums Nr. 2
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11a ) Svins, ko izmanto zvejas aprīkojumā 
kā amatierzvejā, tā profesionālajā zvejā, ir 
ūdens piesārņojuma avots. Lai samazinātu 
svina daudzumu zvejas ūdeņos, 
dalībvalstīm ir jāmudina zvejniecības 
nozare aizstāt svinu ar mazāk bīstamām 
alternatīvām.

Grozījums Nr. 3
11.B APSVĒRUMS (jauns)

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(11b) Polihlorbifenili (PCBs) un dioksīni ir 
divas toksisko vielu grupas, kuras ir 
noturīgas un bioakumulējamas. Abu grupu 
vielas nopietni apdraud cilvēku veselību un 
vidi, tām ir ļoti negatīva ietekme uz 
ūdensdzīvniekiem un līdz ar to arī uz 
zivsaimniecības nozares dzīvotspēju. 
Turklāt Komisija vairākkārt ir uzsvērusi 
nepieciešamību ietvert šīs vielas prioritāro 
vielu sarakstā C daļā. Jaunajā direktīvā 
tāpēc ir jānosaka šo vielu iekļaušana 
prioritāro vielu sarakstā.

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 3. PUNKTA 2. DAĻA

Lai varētu veikt pirmajā daļā uzskaitīto vielu 
kvalitātes standartu ievērošanas 
monitoringu, dalībvalstis vai nu ievieš 
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu.

Lai varētu veikt pirmajā daļā uzskaitīto vielu 
kvalitātes standartu ievērošanas 
monitoringu, dalībvalstis vai nu ievieš 
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu. Ja vairāku 
dalībvalstu teritorijas atrodas tajā pašā 
upju baseina apgabalā, vajadzības 
gadījumā šīs dalībvalstis piemēro tos pašus 
standartus.

Grozījums Nr. 5
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
Dioksīnu un PCBs iekļaušana sarakstā

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
16. pantu un ne vēlāk kā 2008. gada 
31. janvārī Komisija iesniedz priekšlikumu 
šis direktīvas pārskatīšanai, lai ietvertu 
dioksīnus un PCBs to prioritāro vielu 
sarakstā, kas noteiktas II pielikumā, un 
I pielikumā iekļautu atbilstīgus vides 
kvalitātes standartus.
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