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PR_COD_1am 
 
 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 *** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā 

 ***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 ***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 ***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu 

 
(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata) 
 

 
 
 
 

Grozījumi normatīvā tekstā  

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu 
(KOM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Koplēmuma procedūra — pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2003)0550) 1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C5-0447/2003), 

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6–
0000/2004), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 
1. apsvērums

1) Gruntsūdeņi ir vērtīgs dabiskais resurss, 
kuru tādēļ vajadzētu aizsargāt pret 
piesārņojumu. 

1) Gruntsūdeņi ir vērtīgs dabiskais resurss, 
kuru kā tādu ir jāaizsargā pret kvalitātes 
pasliktināšanos un piesārņojumu. 

Pamatojums 
 

Jaunaja gruntsūdeņu direktīvas pamatā ir pilnībā jāpārņem Direktīvas Nr. 80/68.EEK 
pamats, lai nodrošinātu gruntsūdeņu pereventīvo aizsardzību un tādējādi novērstu, respektīvi, 
ierobežotu gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanos jaunu piesārņojumu rezultātā.  

Vārds “vajadzētu”, salīdzinot ar oriģināltekstu angļu valodā, kurā lietots vārds “jāaizsargā”, 
                                                 
1 OV C ... / “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts. 
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nav pareizi lietots. Tas ir jāpārbauda arī turpmākajā tekstā un visās pārējās valodās. 

Grozījums Nr.  2 
2.a) apsvērums (jauns) 

 2a) gruntsūdeņi veido visvieglāk 
ietekmējamo un lielāko ES saldūdens 
krātuvi, un ir viens galvenajiem 
sabiedriskās dzeramā ūdens apgādes 
avotiem. Aizsardzības līmenim jaunu 
ievadīšanu, emisiju un noplūžu gadījumos 
ir jāatbilst vismaz tam ķīmiskajam 
stāvoklim, kas tiek atzīts par labu attiecībā 
uz virszemes ūdeņiem. Piesārņojuma vai 
kvalitātes pasliktināšanās rezultātā rodas 
apjomīgi un neatgriezeniski kaitējumi; 

 

Grozījums Nr. 3 
3. apsvērums 

3) vides aizsardzības un cilvēku veselības 
interesēs vajadzētu nepieļaut, novērst vai 
samazināt kaitējošu kaitīgu vielu 
koncentrēšanos gruntsūdeņos; 

3) vides aizsardzības un cilvēku veselības 
interesēs nedrīkst pieļaut, ir jānovērš vai 
jāsamazina kaitīgu vielu nelabvēlīga 
koncentrēšanās gruntsūdeņos; 

 

Grozījums Nr. 4 
4. apsvērums 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
Nr. 2000/60/EK, ar ko nosaka Kopienas 
rīcību ūdens resursu politikas jomā, ir 
iekļauti visaptveroši noteikumi par 
gruntsūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. 
Saskaņā ar šīs direktīvas 17. pantu ir 
jāpieņem īpaši pasākumi, lai novērstu 
un kontrolētu gruntsūdeņu 
piesārņojumu, tostarp — kritēriji labu 
gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju novērtēšanai un kritēriji 
ievērojamu un stabilu augšupejošu 
tendenču identificēšanai un tendenču 
maiņas sākuma punktu noteikšanai; 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
Nr. 2000/60/EK, ar ko nosaka Kopienas 
rīcību ūdens resursu politikas jomā, ir 
iekļauti norādoši noteikumi par 
gruntsūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. 
Saskaņā ar minētās direktīvas 17. pantu ir 
jāpieņem īpaši pasākumi, lai novērstu un 
kontrolētu gruntsūdeņu piesārņojumu, 
tostarp — kritēriji labu gruntsūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītāju novērtēšanai 
un kritēriji ievērojamu un stabilu 
augšupejošu tendenču identificēšanai un 
tendenču maiņas sākuma punktu 
noteikšanai; 
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Pamatojums 

No konteksta un priekšvēštures izriet, ka Direktīvas Nr. 2000/60.EK noteikumi nav 
visaptveroši un noslēdzoši gruntsūdeņu reglamentēšanas jomā. 
 

Grozījums Nr. 5 
5. apsvērums 

Kvalitātes standartu, robežvērtību un 
novērtēšanas metožu noteikšana ir 
nepieciešama, lai varētu aprakstīt kritērijus 
labu gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju novērtēšanai; 

 

Gruntsūdeņu kvalitātes standartu, kā arī 
novērtēšanas metožu noteikšana ir 
nepieciešama, lai varētu novērtēt un 
aprakstīt labu gruntsūdeņu un 
gruntsūdeņu tilpņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājus saskaņā ar vienotiem 
noteikumiem. Tomēr obligātās prasības 
gruntsūdeņu aizsardzības jomā Eiropas 
Savienībā ir jāizvirza tā, lai neierobežotu 
konkurenci. Gadījumos, kad gruntsūdeņu 
kvalitātes standartu ievērošanas dēļ 
dalībvalstīm rodas ievērojami finansiāli 
izdevumi, ir jānodrošina Kopienas 
finansiāls atbalsts šo izdevumu 
izlīdzināšanai; 

Pamatojums 

Noteikumiem par labu gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes rādītājiem kā sanācijas mērķiem līdz 
2015. gadam ir jābūt vienveidīgiem vismaz attiecībā uz atsevišķiem svarīgiem noteicošiem 
parametriem un parastos gadījumos, lai varētu iepriekš noteikt sanācijas mērķus līdz 
2015. gadam un novērst Eiropas Savienībā konkurences ierobežojumus. 
 

Grozījums Nr. 6 
5.a) apsvērums (jauns) 

 5a) Saistībā ar pasākumiem, kuri izriet no 
šīs direktīvas un ir paredzēti mērķu 
sasniegšanai, bet kas ierobežo pienācīgu 
lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai 
paredzēto zemes gabalu izmantošanu, ir 
jāizmaksā atbilstoša kompensācija par 
radītajiem saimnieciskajiem 
zaudējumiem. 

 

Grozījums Nr. 7 
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7. apsvērums 

7) Saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
22. panta 2. punkta trešo atkāpi, sākot no 
2013. gada 22. decembra, atceļ Padomes 
1979. gada 17. decembra Direktīvu 
Nr. 80/68/EEK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu 
piesārņojumu. Lai nodrošinātu  Direktīvā 
Nr. 80/68/EEK paredzētās aizsardzības 
sistēmas nepārtrauktību attiecībā uz tiešu 
vai netiešu kaitīgo vielu izvadīšanu 
gruntsūdeņos, jāizveido saikne ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK svarīgajiem 
noteikumiem; 

7) Saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
22. panta 2. punkta trešo atkāpi, sākot no 
2013. gada 22. decembra, atceļ Padomes 
1979. gada 17. decembra Direktīvu 
Nr. 80/68/EEK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu 
piesārņojumu. Lai nodrošinātu Direktīvā 
Nr. 80/68/EEK paredzētās aizsardzības 
sistēmas nepārtrauktību attiecībā uz tiešu 
vai netiešu kaitīgo vielu izvadīšanas 
gadījumiem gruntsūdeņos, ir jāizveido 
saikne ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
svarīgajiem noteikumiem, respektīvi šie 
noteikumi jāiekļauj šajā direktīvā, lai 
saglabātu  attiecīgo tiesisko regulējumu; 

Pamatojums 
Grozījums, kas no vienas puses saistīts ar nepieciešamību pilnībā pārņemt preventīvās 
aizsardzības noteikumus no Direktīvas Nr. 80/68EEK, bet no otras puses — nepieciešams 
sīkākam izskaidrojumam. 
 

Grozījums Nr. 8 
7.a) apsvērums (jauns) 

 7a) Turklāt  jānoskaidro, attiecībā uz 
kurām vielām izvadīšana jānovērš vai 
jāierobežo. Jo īpaši jāņem vērā arī  
zinātnisks pamatojums par vielām, kas 
izraisa šaubas, kā, piemēram, endokrīnus 
traucējumus izraisošas vielas; 

 (1) Par šo sk. Eiropas Parlamenta 1998. gada 
20. oktobra Lēmumu par endokrīnus 
tracējumus izraisošām ķīmiskajām vielām 
(OV C 341 09.11.1998., 37. lpp.) un 
2000. gada 26. oktobra lēmumu par Komisijas 
paziņojumu par Kopienas stratēģiju attiecībā 
uz vides hormoniem — vielām, par kurām ir 
aizdomas, ka tā negatīvi ietekmē cilvēku un 
savvaļas dzīvnieku hormonu sistēmu (OV C 
197 12.07.2001., 409. lpp.); 

Pamatojums 

Direktīvas Nr. 80/68/EEK teksta pārņemšana ir nepieciešama arī tādēļ, ka, tikai tādējādi 
precizējot tekstu, tas kļūst pietiekami skaidrs, lai direktīvas varētu pildīt, it īpaši tas attiecas 
uz Direktīvas Nr. 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu un šīs direktīvas 
6. pantu. 
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Grozījums Nr. 9 
2. panta 1. punkts 

1. “Robežvērtība” ir maksimālā kaitīgas 
vielas daudzuma koncentrācijas robeža 
grunntsūdeņos, kuru pārsniedzot attiecīgā 
gruntsūdeņu tilpne ir jāklasificē kā tilpne ar 
sliktiem ķīmiskās kvalitātes rādītājiem; 

1. “Gruntsūdeņu kvalitātes standarti” ir 
maksimālā kaitīgas vielas daudzuma 
koncentrācija gruntsūdeņos, kuru 
(grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas) pārsniedzot attiecīgā 
gruntsūdeņu tilpne ir jāklasificē kā tilpne ar 
sliktiem ķīmiskās kvalitātes rādītājiem; 

Pamatojums 

Šeit nevajadzētu ieviest jaunus jēdzienus. Principā šeit runa ir par jau ES tiesību aktos 
ieviestām kvalitātes standartiem vai mērķiem. 
 

Grozījums Nr.  10 
2. panta 3. punkts 

3. “Netieša izvadīšana gruntsūdeņos” ir 
kaitīgu vielu ievadīšana gruntsūdeņos ar 
izsūkšanos caur augsni vai augsnes 
apakškārtu; 

3. “Netieša izvadīšana gruntsūdeņos” ir 
ievadīšana, emisija un noplūde–, kas var 
radīt gruntsūdeņu piesārņojumu, ja tā 
nav tieša izvadīšana gruntsūdeņos 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 2. panta 
32. punkta nozīmē; 

Pamatojums 

Šis jēdzieni ņem vērā trīs būtiskus ūdens  kvalitāti regulējošo direktīvu pamatprincipus. 

 – visaptverošu 2. panta 32. punkta kaitīgo vielu jēdzienu , 

– tādu pašu visaptverošu ūdens vides piesārņojuma jēzienu, kā tas jau ir noteikts attiecībā uz 
virszemes ūdeņiem (16. pants 6. punkts), 

– un kopā ar jau esošo “netiešās”, respektīvi, “tiešās izvadīšanas gruntsūdeņos” jēdzienu 
apskata patiešām visus riska avotus. 
 

Grozījums Nr. 11 
2. panta 3.a punkts (jauns) 

 3a. “Pasliktināšanās” ir jebkura neliela 
antropogēni izraisīta un ilgstoša kaitīgo 
vielu koncentrācijas palielināšanās 
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gruntsūdeņos salīdzinājumā ar status quo; 

Pamatojums 

Pasliktināšanās jēdziens ir ieviests 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu, bet nav šā 
jēdziena definīcijas, kas ir par iemeslu nepārtrauktām diskusijām par to, kāds ir šī punkta 
iekļaušanas mērķis. Definīcija ir svarīga arī tādēļ, ka Direktīvā Nr. 2000/60/EK  
piesārņojuma jēdzienu pielieto divējādā nozīmē.  No vienas puses, Direktīvā Nr. 2000/60/EK 
2. pantā jēdziena definīcija “piesārņojums” ir saprotama kā pieļaujamā kaitējuma robeža, 
kuru sasniedzot, pieprasa sliktas gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes rādītāju uzlabošanu. No 
otras puses,  šo jēdzienu pielieto arī tad, ja ir domāta labas gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju pasliktināšanās, piemēram, attiecībā uz tendenču noteikumiem Direktīvas 
Nr. 2000/60/EG 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļā. Šai sakarā ir  nepieciešams 
sīkāks izskaidrojums. 
 

Grozījums Nr. 12 
Artikel 2 Nummer 3.b) (neu) 

 3.b) “Vēsturiski izveidojušās pamestas 
piesārņotās vietas” ir  apturētas atkritumu 
likvidēšanas iekārtas, kā arī citi zemes 
gabali, uz kuriem tika apstrādāti, glabāti 
vai izgāzti atkritumi (vecās izgāztuves), un 
zemes gabali, uz kuriem atrodas 
apstādinātas iekārtas un citi zemes gabali, 
uz kuriem ir notikušas darbības ar 
kaitīgām vielām, kas kā emisijas avoti var 
izraisīt augsnes vai gruntsūdeņu 
piesārņojumu un kuri līdz šim ES tiesību 
aktos netika reglamentēti; 

Pamatojums 

 Jēdziens “vēsturiski izveidojušās pamestas piesārņotās vietas”, kur pielieto šadā tekstā, lai 
norobežotu īpaši piesārtņotas riska zonas, kuru sanācija  iespējams nav panākama līdz 2015. 
vai 2027. gadam, dalībvalstīs netiek interpretēts viennozīmīgi, un tādēļ tam nepieciešama 
definīcija. 
 

Grozījums Nr. 13 
3. panta nosaukums 

Labas gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju novērtēšanas kritēriji 

Labas gruntsūddeņu tilpnes ķīmiskās 
kvalitātes rādītāju novērtēšanas kritēriji un 
klasifikācija 
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Pamatojums 

Labas gruntsūdeņu kvalitātes rādītājus nosaka attiecībā uz gruntsūdeņu tilpni. Šajā pantā 
runa ir ne tikai par ziņojumu, kas ir jāsagatavo 2005. gadā, bet gan arī par turpmākl 
veicamajiem uzdevumiem. 
 

Grozījums Nr.  14 
3. panta ievads 

Lai veiktu saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. pantu , kā arī šīs 
Direktīvas II pielikuma 2.1. un 2.2. sadaļās  
paredzēto aprakstu, gruntsūdeņu tilpne, 
respektīvi, gruntsūdeņu tilpņu grupa tiek 
uzskatīta par labas ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju gruntsūdeņiem, ja : 

Lai veiktu saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. pantu , kā arī minētās  
Direktīvas II pielikuma 2.1. un 2.2. sadaļā  
paredzēto aprakstu un saskaņā ar 8. pantu 
un I pielikuma 2.4.5. un 2.5. sadaļā 
paredzēto klasifikāciju, gruntsūdeņu 
tilpne, respektīvi, gruntsūdeņu tilpņu grupa 
tiek uzskatīta par labas ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju gruntsūdeņiem, ja : 

Pamatojums 

Precizõjošs norādījums uz spēkā esošajiem Direktīvas Nr. 2000/60/EK noteikumiem. Ir 
jāpārbauda nevis gruntsūdeņi vispār, bet gan tikai saskaņa ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
5. pantu apdraudētās gruntsūdeņu tilpnes un jaklasificē kā labas vai sliktas kvalitātes. 
 

Grozījums Nr. 15 
3. panta a) apakšpunkts 

a) izmērītā vai prognozētā šīs direktīvas 
I pielikuma 1. slejā minēto vielu 
koncentrācija, kas nepārsniedz 2. slejā 
norādītos kvalitātes standartus; 

a) izmērītā šīs direktīvas I pielikuma 
1. slejā minēto vielu koncentrācija, kas 
nepārsniedz 2. slejā norādītos kvalitātes 
standartus; 

 Ja kādā gruntsūdeņu tilpnē vai 
gruntsūdeņu tilpņu grupā dabiskais, 
geogēni noteiktais kaitīgo vielu saturs, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
II pielikumu ir noteikts gruntsūdeņu 
kvalitātes standarts vai atbilstoši II 
pielikumam papildus ir noteikts 
gruntsūdeņu kvalitātes standarts 
dalībvalsts līmenī, pārsniedz šo rādītāju, 
tad dabiskais saturs ir uzskatāms par 
gruntsūdeņu kvalitātes standartu; 
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Pamatojums 

Apakšpunkts ievieš nepieciešamos noteikumus attiecība uz gruntsūdeņu dabisko sastāvu — tā 
saucamos “fona rādītājus”. Tā kā Eiropas Savienībā, nosakot kvalitates standartus, ļoti 
atšķirīgo ūdens dabisko sastāvu nevar ņemt vērā, jānolemj, kas notiek, ja par dabiskais 
sastāvs pārsniedz kvalitātes standartos noteikto. Ja šāda situācija ir konstatēta ttiecība un 
kādu gruntsūdeņu tilpni vai gruntsūdeņu tilpnes grupu, tad paaugstināto dabisko sastāvu 
uzskata par kvalitātes standartu. Lai novērstu to, ka apgabalos, kuros dabiskais sastāvs 
pārsniedz kvalitātes standartos noteikto, prioritāri izvada vai izgāž kaitīgas vielas, ir 
jāaizkavē turpmāka gruntsūdeņu papildināšana ar kaitīgām vielām.  
 

Grozījums Nr. 16 
3. panta 1.a) punkts (jauns) 

 Labas gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju standarti orientējas uz humāniem 
un vides toksikoloģiskiem kritērijiem, lai  
konkretizētu piesārņojuma jēdzienu , kas 
ir noteikts Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
2. panta 33. punktā. 

Pamatojums 
Komisijas paskaidrojums, ka nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams ieteikt citus labas 
gruntsūdeņu kvalitātes standartus, nav pamatots. Tas savukārt attiecas arī uz dalībvalstīm, jo 
Komisijas paskaidrojums balstās uz dalībvalstu sniegto informāciju. 

Problēmas pamatā ir pārāk stingri noteiktais mērķis par labas gruntsūdeņu kvalitātes 
rādītājiem. Tiem jāorientējas uz piesārņojuma jēdzienu Direktīvā Nr. 2000/60/EK un no tā 
izrietošajiem kvalitātes standartiem. To nosaka arī minētās direktīvas 17. pants. Šādas 
vērtības neizriet no dabiskajām gruntsūdeņu īpašbām, kas atkarībā no hidroģeoloģiskajiem 
apstākļiem patiešām var būt ļoti atšķirīgas, bet gan no piesārņojuma jēdziena, lai novērstu 
piesārņojuma risku. Tomēr šai sakarā nav iespējams noteikt vienotus  humāni un vides 
toksikoloģiski pamatotus rādītājus visiem pazemes ūdeņu slāņiem. 

Prioritāte gruntsūdeņu aizsardzības jomā ir 6. panta noteikumiem, kurā ir iekļauti stingri 
profilaktiski pasākumi, lai novērstu gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanos, (turpmāk) 
izvadod vai ievadot vielas, kamēr  pieminētie noteikumi (vecie) attiecas uz jau esošo 
piesārņojumu. Attiecībā uz šo jānodrošina, ka nav vajadzīgi neatbilstoši lieli izdevumi. 
 

Grozījums Nr. 17 
3. panta 1.b) punkts (jauns) 

 Standartu ievērošanu apstiprina, 
aritmētiski salīdzinot novērošanas 
rezultātā iegūtās vērtības ikvienā tādas 
gruntsūdeņu tilpnes, respektīvi, tādu 
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gruntsūdeņu tilpņu grupas problēmas 
izraisījušā vietā, kas saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 5. pantu 
veicamo analīzi ir klasificēta/klasificētas 
kā apdraudētas. Atsevišķu mērījumu vietu 
mērījumu rezultāti, kas neatbilst 
standartam, ir izšķiroši klasificēšanai tikai 
tādā gadījumā, ja šī mērījumu vieta pēc 
speciālas pārbaudes saskaņā ar 
I pielikuma A. sadaļu gruntsūdeņu tilpnei 
vai tās daļai ir noteicoša, lai spriestu par 
tās piesārņojumu. 

Pamatojums 

Gruntsūdeņu tilpnes klasifikācija kā labas vai sliktas  kvalitātes rādītājiem atbilstoša, 
izmantojot mērījumu rezultātus, ir viens no galvenajiem direktīvas elementiem. Tāpēc ir 
nepārprotami jāreglamentē, kā notiek šī klasifikācija. Šis 1.b) punkta teksts atrodas 
I pielikuma 22. atsaucē. Šis teksts tā nozīmīguma dēļ jāiekļauj 3. pantā. Papildinot jāprecizē, 
ka, pārkāpjot standartu kādā no mērījumu izdarīšanas vietām, jāpārbauda, vai iegūtie 
rezultāti liecina par visas gruntsūdeņu tilpnes kvalitāti. Ja mērījumu izdarīšanas vieta 
nesniedz informāciju par visas gruntsūdeņu tilpnes vai vismaz kādas šīs tilpnes daļas 
kvalitāti, to neņem vērā. Tātad, lai klasificētu kādu gruntsūdeņu tilpni, vienmēr ir vajadzīgs 
arī speciālistu novērtējums. 
 

Grozījums Nr. 18 
4. panta nosaukums 

Robežvērtības Gruntsūdeņu kvalitātes standarti, kuri ir 
noteikti dalībvalsts līmenī, sateces baseinu 
līmenī vai gruntsūdeņu tilpņu vai šo 
tilpņu grupu līmenī 

Pamatojums 

Šeit nevajadzētu ieviest jaunus jēdzienus. 
 

Grozījums Nr. 19 
4. panta 1. punkts 

1. Pamatojoties uz saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. pantu un šīs direktīvas 
II pielikuma 2.1. un 2.2. punktu veicamo 
pazīmju aprakstu, dalībvalstis saskaņā ar 
šīs direktīvas II pielikumā paredzēto 

1. Nepieciešamības gadījumā dalībvalstis 
papildus nosaka gruntsūdeņu kvalitātes 
standartus saskaņā ar 3. panta un 
II pielikuma noteikumiem nosaka attiecībā 
uz katru papildu kaitīgo vielu, kurām šo 
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procedūru un, ņemot vērā saimnieciskos 
un sociālos izdevumus, līdz 2005. gada 
22. decembrim nosaka robežvērtības 
attiecībā uz katru kaitīgo vielu, kas šo 
valstu jurisdikcijā esošajā teritorijā ļauj 
klasificēt kādu gruntsūdeņu tilpni vai 
gruntsūdeņu tilpņu grupu kā apdraudētu 
gruntsūdenu tilpni. Dalībvalstis nosaka 
robežvērtības vismaz attiecībā uz šīs 
direktīvas III pielikuma A.1. un 
A.2. sadaļā minētajām kaitīgajām vielām. 
Robežvērtības cita starpā pielieto, 
pārbaudot saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. panta 2. punktu 
gruntsūdeņu kvalitātes rādītājus. 

valstu jurisdikcijā esošajā teritorijā ir 
izšķiroša nozīme jautājumā, vai kāda 
gruntsūdeņu tilpne vai gruntsūdeņu tlpņu 
grupa jāklasificē kā apdraudēta 
gruntsūdeņu tilpne. Šos gruntsūdeņu 
kvalitātes standartus cita starpā pielieto, 
pārbaudot saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 5. panta 2. punktu 
gruntsūdeņu kvalitātes rādītājus. 
 

Šīs robežvērtības var noteikt dalībvalsts 
līmenī, sateces baseinu līmenī vai 
gruntsūdeņu tilpņu vai šo tilpņu grupu 
līmenī; 

Šos gruntsūdeņu kvalitātes standartus var 
noteikt dalībvalsts līmenī, sateces baseinu 
līmenī vai gruntsūdeņu tilpņu vai šo tilpņu 
grupu līmenī; 

Pamatojums 

Grozījums, kas izriet no robežvērtību jēdziena svītrojuma un pielikumu grozījuma, pārņemot 
I pielikumā vielu parametrus no III pielikuma. Dalībvalstu kvalitātes standartu kritēriji jau 
izriet no Direktīvas Nr. 2000/60/EK 3. panta, respektīvi, pielikuma Nr. V 2.3.5. 
 
 

Grozījums Nr. 20 
4. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis ne vēlak kā līdz 2006. gada 
22. jūnijam informē Komisiju par visu 
kaitīgo vielu sarakstu, attiecībā uz kurām 
tās ir noteikušas robežvērtības. Dalībvalstis 
par katru šajā sarakstā norādīto kaitīgo 
vielu sagatavo šīs direktīvas III pielikuma 
B. sadaļā aprakstīto informāciju. 

2. Dalībvalstis ne vēlak kā līdz 2006. gada 
22. jūnijam informē Komisiju par visu 
kaitīgo vielu sarakstu, attiecībā uz kurām 
tās ir noteikušas gruntsūdeņu kvalitātes 
standartus. Dalībvalstis par katru šajā 
sarakstā norādīto kaitīgo vielu sagatavo šīs 
direktīvas III pielikuma B. sadaļā 
aprakstīto informāciju. 

Pamatojums 

Grozījums, kas izriet no iepriekš izdarītajiem. 
 

Grozījums Nr.  21 
4 panta 3. punkts 
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3. Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
saskaņā ar 2. punktu sagatavoto 
informāciju, publicē ziņojumu, kuram 
šajā gadījumā pievieno direktīvas 
priekšlikumu par šīs direktīvas 
I pielikuma grozīšanu.  

svītrots 

Pirms šā ziņojuma publicēšanas un pirms 
jebkādu likumdošanas priekšlikumu 
pieņemšanas par šīs direktīvas 
I pielikuma grozīšanu Komisija lūdz 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 16. panta 
5. punktā minētajai komitejai sagatavot 
atzinumu. 

 

Pamatojums 

 Jauna 4.a) panta iekļaušana (pārskatīsšanas klauzula). 
 

Grozījums Nr. 22 
4.a) pants (jauns) 

 4.a) pants 

 Gruntsūdeņu kvalitātes Kopienas līmenī 
noteikto standartu saraksta pārskatīšana 

 Komisija pirmoreiz trīs gadus pēc termiņa 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu un tupmāk 
ik sešus gadus — 

 – Komisija pārbauda gruntsūdeņu 
kvalitātes standartu sarakstu, kurus 
nosaka Kopienas līmenī (I pielikums), 
pamatojoties jo īpaši uz dalībvalstu 
atbilstoši 4. panta 2. punktam sagatavoto 
informāciju, zinātnisko un tehnisko 
progressu un uz Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 16. panta 5. punktā 
minētās Komitejas atzinumu; 

 – sagatavo rezumējošu ziņojumu un 
vajadzības gadījumā iesniedz direktīvas 
priekšlikumus par kaitīgo vielu saraksta 
un/ vai iekļauto kaitīgo vielu 
koncentrācijas grozīšanu saskaņā ar 
Līguma 251. pantā noteikto procedūru. 
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Pamatojums 

Ar šo priekšlikumu nodrošina regulāru kaitīgo vielu sarakstu un kvalitātes standartu 
pārskatīšanu un Eiropas parlamenta iesaistīšanu likumdošanas procesā. 
 

Grozījums23 
5. panta 2. punkts 

Ja gruntsūdeņu tilpnēs tiek konstatēta 
nozīmīga un stabila kaitīgo vielu 
palielināšanās augšupejoša tendence, 
dalībvalstis, izmantojot Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 11. pantā minētās 
pasākumu programmas, panāk tendences 
maiņu, la pakāpeniski samazinātu 
gruntsūdeņu piesārņojumu. 

Ja gruntsūdeņu tilpnēs tiek konstatēta 
nozīmīga un stabila kaitīgo vielu 
palielināšanās augšupejoša tendence un ja 
koncentrācija pārsniedz sākuma punktā 
konstatēto, dalībvalstis, izmantojot 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 11. pantā 
minētās pasākumu programmas, panāk 
tendences maiņu, la pakāpeniski 
samazinātu gruntsūdeņu piesārņojumu un 
novērstu pasliktināšanos. 

Pamatojums 

Teksta saskaņošana ar Direktīvu Nr. 2000/60/EK (Ūdens resursu pamatdirektīva). 
 

Grozījums Nr. 24 
6. panta 1. punkts 

Papildus Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
11. panta 3. punktā noteiktajiem 
pamatpasākumiem dalībvalstis 
nodrošina, ka pasākumu programmas 
paredz arī pasākumus ievadīšanas 
apgabaliem, lai novērstu jebkuru minētās 
direktīvas VIII pielikuma 1.–6. punktā 
norādīto kaitīgo vielu netiešu izvadīšanu 
gruntsūdeņos. 

Lai īstenotu mērķi par kaitīgo vielu 
netiešas izvadīšanas gruntsūdeņos 
novēršanu vai ierobežošanu, kā tas ir 
noteikts Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļā, 
dalībvalstis, saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 11. pantu īstenojot 
programmas, jo īpaši tās pašas direktīvas 
11. panta 3. punkta g) un h) apakšpunktā 
noteiktos pasākumus, un saskaņā ar tā 
paša panta 3. punkta j) apakšpunktu, 
neietekmējot noteikumus par tiešu 
izvadīšanu, nodrošina, lai 

 a) tiktu novērsta netieša noteiktu, 
atbilstoši šīs direktīvas I pielikumam un 
III pielikumam par kaitīgām atzītu vielu 
izvadīšana gruntsūdeņos un 

 b) tiktu ierobežota citu kaitīgu vielu 
netieša izvadīšana gruntsūdeņos, 
izmantojot labāko praksi vides jomā un 
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labāko rīcībā esošo tehniku, lai atbilstoši 
šī panta 2.a) punktam  novērstu un 
ierobežotu gruntsūdeņu kvalitātes 
pasliktināšanos. 

Pamatojums 
Jo īpaši uz netiešu izvadīšanu jāattiecina tādas pašas prasības, kādas izvirza attiecībā uz 
tiešu izvadīšanu, tas nozīmē, ka nevar pieļaut tādu papildināšanu ar kaitīgajām vielām, kamēr 
netiek pārkāpti labas gruntsūdeņu ķimiskās kvalitātes rādītāju standarti. Tas ir pretrunā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 4. panta 1. punkta b0 apakšpunkta i) daļas un līdz 2013. gadam 
spēkā esošās Direktīvas Nr. 80/68/EEK noteikumiem, kas reglamentē tendences.  

Tādējādi šīs direktīvas 6. panatam jakonkretizē un jāpapildina 4. panta 1. punkta 
b0 apakšpunkta i) daļu, kā tas ar visstingrākajiem nodomiem ir paredzēts Direktīvā 
Nr. 80/68/EEK. Profilaktisku iemeslu dēļ pieļaujamā izvadīšana jāierobežo, lai nodrošinātu 
antopogēno un visplašākajā mērā nepiesārņoto gruntsūdeņu aizsardzībuu un novērstu tā 
kvalitātes pasliktināšanos. 
 
 

Grozījums Nr. 25 
6. panta 2 . punkts 

Attiecībā uz Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
VIII pielikuma 7.–12. punktā minētajām 
kaitīgajām vielām jāiekļauj noteikumi  
par to pasākumu programmu, kurus 
īsteno saskaņā ar  minētās direktīvas 
11. panta 3. punktu, tādējādi nosakot, ka  
netiešu izvadīšanu gruntsūdeņos atļauj 
tikai tad, ja laba gruntsūdeņu ķīmiskās 
kvalitātes rādītāju sasniegšana 
izvadīšanas rezultātā netiek apdraudēta. 

1. punkts, neietekmējot gruntsūdeņu 
kvalitātes standartus no citām jomām, kas 
ir paredzēti gruntsūdeņu aizsardzībai, 
neattiecas uz: 

 a) mājsaimniecību ūdeņu izvadīšanu no 
atsevišķi esošu dzīvesvietu māju 
attīrīšanas ierīcēm un 

 b) cita veida izvadīšanu, kas satur kaitīgās 
vielas tik mazā apmērā un koncentrācijā, 
ka var pilnībā garantēt, ka nepastāv 
nekāds risks, ka varētu būt ietekmēta 
gruntsūdeņu kvalitāte, 

 c) ūdens izvadīšanu gruntsūdeņu 
mākslīgai pievadīšanai, īstenojot 
sabiedrisko gruntsūdeņu 
apsaimniekošanu. 
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 Punkts a)–c) ir spēkā, ievērojot 
priekšnoteikumu, ka tiek pielietota vismaz 
labākā pieejamā tehnika, lai samazinātu 
izvadīšanu, emisiju un noplūdi un 
ierobežotu gruntsūdeņu kvalitātes 
pasliktināšanos un ja tās kā emisijas avoti 
neveido būtisku gruntsūdeņu 
piesārņojuma daļu. 

Pamatojums 
  Direktīvā Nr. 80/68/EEG jau ir iekļauti iepriekš minētie atbrīvojošie noteikumi. Ja 
2013. gadā Direktīva Nr. 80/68/EEK tiks atcelta, tad, neiekļaujot šo tekstu, minētā  joma 
nebūtu pietiekami reglamentēta. 

. 

Grozījums Nr.  26 
6. panta 2a) punkts (jauns) 

 Saskaņā ar 2. punktu pieņemtos 
pasākumus drīkst īstenot tikai tad, ja 
dalībvalstu kompetenās iestādes ir 
konstatējušas, ka ir nodrošināta 
gruntsūdeņu un jo īpaši to kvalitātes 
uzraudzība; 

Pamatojums 
 

Uzraudzības nosacījums Direktīvā  Nr. 80/68/EEK attiecībā uz izvadīšanu un iekārtām, kas 
apdraud gruntsūdeņu kvalitāti, līdz sim nav pārņemts Direktīvā Nr. 2000/68/EK un šajā 
direktīvā. Šī uzraudzība tomēr ir svarīgākais instruments, lai izpildītu preventīvās 
aizsardzības noteikumus. Saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 8. pantu paredzētā 
uzraudzība kalpo tikai vispārīgai gruntsūdeņu tilpņu kvalitātes rādītāju uzraudzībai, saistība 
ar minēto uzraudzību nevar veikt šādu reģistrāciju. Ta saucamās piesārņojuma mērījumu 
vietas, kas paredzētas izvadīšanas, emisijas un noplūdes uzraudzībai no iekārtām, nevarētu 
būt noteicošas  attiecībā uz grunstūdeņu tilpņu kvalitātes rādītājiem. 

. 

Grozījums Nr. 27 
6. panta 2b) punkts (jauns) 

 Vērā ņemama tieša un netieša izvadīšana 
no vēsturiskām pamestām piesārņotām 
vietām jāvērtē, pamatojoties uz dalībvalstu 
noteikumiem. Novērtēšanas kritēriji un 
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vēsturiski izveidojušos piesārņoto vietu 
sanācija jāiekļauj Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 13. pantā minētajā 
apsaimniekošanas plānā. No tā izrietošās 
sanācijas programmās jāparedz sanācijas 
mērķis, kuru var panākt ar pieņemamiem 
līdzekļiem, šiem pasākumiem tomēr 
vismaz janovērš turpmāka piesārņojuma 
izplatīšanās. Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
4. panta 4. un 5. punktu tas neietekmē. 

Pamatojums 
Ipašs noteikums, kas ir paredzēts pamestām piesārņotām vietām, uzskatāms par lietderīgu 
instrumentu, jo ar šā noteikuma palīdzību var izvairīties no sarežģījumiem, kas rodas, 
attiecinot viena emisijas avota radīto ietekmi uz visu gruntsūdeņu tilpni. Direktīvas 
priekšlikumā jāiekļauj atbilstošs noteikums. Īpašo noteikumu vajadzētu apstiprināt tikai jau 
pašreiz esošo vēsturiski izveidojušos  emisijas avotu dēļ. Šeit jāņem vērā tikai emisijas avoti, 
kuri izraisa nozīmīgu gruntsūdeņu piesārņojumu. Turklāt būtu jāvērtē ktitēriji, pēc kuriem 
atpazīstami nozīmīgi emisijas avoti un to kaitīgums, īpašais monitoringam, kā arī lēmuma 
pieņemšanai, kad un kādā veidā emisijas avotu pakļaus sanācijai būtu jānotiek atbilstoši 
dalībvalstu noteikumiem, kuri jāatspoguļo apsaimniekošanas plānā. 
 

Grozījums Nr. 28 
6. panta 2c) punkts (jauns) 

 Dalībvalstis iesniedz arī kopsavilkumu par 
2. punktā paredzētajiem izņēmuma 
gadījumiem, papildinot  saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 11. pantu 
sagatavojamo ziņojumu. 

Pamatojums 

Grozījums, kas izriet no iepriekš izdarītajiem. Šādas informācijas iesniegšana līdz šim 
11. pantā nebija noteikta. Pašreizējā 6. panta redakcija jāaizstaj ar grozījumiem Nr. 24–28, 
jo citādi pastāv netiešas izvadīšanas sankcionēšanas risks, kā rezultātā notiktu papildināšana 
ar kaitīgām vielām, kamēr netiek pārkāpti labas gruntsūdeņu kvalitātes rādītāju standarti. 
Tas būtu pretrunā ar Direktīvu Nr. 80/68/EEK un Direktīvas Nr. 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta b) apakšpunkta i) daļu, kā arī šīs direktīvas 6. panta 1. daļu. 
 

Grozījums Nr. 29 
I pielikuma nosaukums 

GRUNTSŪDEŅU KVALITĀTES 
NORMAS 

LABAS GRUNTSŪDEŅU ĶIMISKĀS 
KVALITĀTES RĀDĪTĀJU NORMAS 
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Pamatojums 

I pielikumā iekļauj jaunu A. sadaļu. 
 

Grozījums Nr. 30 
I pielikuma A. sadaļa (jauna) 

 A. Apdraudētas gruntsūdeņu tilpnes 
klasificēšana un tās kvalitātes rādītāju 
novērtēšana  

 Pēc novertēšanas rezultātu un atsevišķu 
mērījuma vietu klasifikācijas 
iesniegšanas, pamatojoties uz 3. panta 1.–
3. punkta noteikumiem, notiek  saskaņā 
ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 5. pantu par 
apdraudētām atzītās gruntsūdeņu tilpnes 
vai apdraudētās gruntsūdeņu tilpņu 
grupas klasificēšana. 

 Mērījumu vietu daļa, kas klasificēta kā 
labas gruntsūdenu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāji, ir tikai tad noteicoša, klasificējot 
visu gruntsūdeņu tilpni vai gruntsūdeņu 
tilpņu grupu, ja var apstiprināt standartu 
ievērošanu vismaz 70 % no gruntsūdeņu 
tilpnes vai gruntsūdeņu tilpņu grupas 
platības un/vai ja par piesārņotām zonām 
ir uzskatāmi ne vairāk kā 30 km². 

Pamatojums 
 

Šī jaunā A. sadaļa jaiekļauj pirms tabulas (kura savukārt kļūst par B. sadaļu). Šīm direktīvām 
jāreglamentē galīgās gruntsūdeņu tilpņu klasificēšanas procedūras pamati, kuras rezultatā 
gruntsūdeņus klasificē kā tādus, kam ir labi vai slikti ķīmiskās kvalitātes rādītāji. Tas nav 
pilnība reglamentēts Direktīvas Nr. 2000/60/EK V pielikuma 2.4.5. punktā. No I pielikuma 
2. atsauces izriet, ka pietiek ar to, ka vienā no mērījuma vietām ir iegūti slikti mērījumi, lau 
vajadzētu visu šo gruntsūdeņu tilpni klasificēt kā sliktu. Tas nav ieteicams, ja šī mērījuma 
vieta neļauj izdarīt secinājumus par visu gruntsūdeņu tilpni vai ievērojamu tās daļu.  

3. panta noteikumi vēl pietiekamā mērā nenodrošina vienveidīgu izpildi. Priekšlikums par 
70%/30%, respektīvi vismaz 30 km² kā noteicošiem, lai klasificētu kā labu/sliktu tilpni, 
respektīvi, apzīmētu to par sliktu, nodrošina, ka atteicībā uz šo klasificēšanu ir noteikta 
konkrēta procedūra. Ieviešot noteikumu par vismaz 30 km² platību, tiek novērsts, ka atiecībā 
uz dažāda lieluma gruntsūdeņu tilpnēm rezultāti varētu attālināties no vidējiem rādītājiem. 
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Grozījums Nr. 31 
I pielikuma tabulas nosaukums (jauns) 

 B. Labas gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju standarti 

 

Grozījums Nr. 32 
I pielikuma tabulas 1. rinda 

Piezīmes Piezīmes 

Kvalitātes standarti attiecas uz visām 
gruntsūdeņu tilpnēm, izņemot saskaņā ar 
Direktīvu Nr. 91/676/EEK apstiprinātajiem 
pret nitrātiem jūtīgiem apgabaliem. 
Attiecībā uz šiem apgabaliem ir spēkā 
Direktīvas nr. 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta c) apakšpunkts. 

Kvalitātes standarti attiecas uz visām 
gruntsūdeņu tilpnēm, izņemot saskaņā ar 
Direktīvu Nr. 91/676/EEK apstiprinātajiem 
pret nitrātiem jūtīgiem apgabaliem. 
Attiecībā uz šiem apgabaliem ir spēkā 
Direktīvas nr. 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta c) (grozījums uz tekstu latviešu 
valodā neattiecas) apakšpunkts. 

Pamatojums 
Šī tabula kļūst par I pielikuma B. sadaļu. Kā jau minēts 3. pantā, ir nepieciešams visā Eiropas 
Savienībā ieviest vienotus labas gruntsūdeņu kvalitātes radītāju standartus, kas jāpanāk līdz 
2015. gadam, lai novērstu dempingu vides jomā un nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šī 
iemesla dēļ ir pārņemti obligātie parametri no III pielikuma. Koncentrāciju raksturojošie 
rādītāji  ir humāni un vides toksikoloģiski pamatoti un definē piesārņojuma risku, tātad — 
pāreju uz sliktas gruntsūdeņu kvalitātes rādītājiem. 

Papildus ir iekļauts arī pesticīdu un to saturošu vielu summas parametrs, jo bieži vien 
piesārņojumu nevar saistīt tikai ar vienu pesticīdu. 
 
 

Grozījums Nr. 33 
I pielikuma tabulas 2a)–2i) rindas (jaunas) 

Kopā vielas pesticīdos 0,5 µg/l 

 

Pesticīdu summa, ieskaitot iedarbīgus 
metabolītus.  

Amonijs 0,5 mg/l 

Arsēns 10 µg/l 

Kadmijs 1,0 µg/l 

Hlorīds 250 mg/l 

Vielu vai jonu obligātais saraksts, kuri ir 
sastopami dabiskā veidā vai cilvēku darbības 
rezultāta. 
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Svins 10 µg/l 

Dzīvsudrabs 0,2 µg/l 

Sulfāts 240 mg/l 

Alumīnijs 0,2 mg/l 

 

 

Pamatojums 
 

Šī tabula kļūst par I pielikuma B. sadaļu. Kā jau minēts 3. pantā, ir nepieciešams visā Eiropas 
Savienībā ieviests vienotus labas gruntsūdeņu kvalitātes radītāju standartus, kas jāpanāk līdz 
2015. gadam, lai novērstu dempingu vides jomā un nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šī 
iemesla dēl ir pārņemti obligātie parametri no III pielikuma. Koncentrāciju raksturojošie 
rādītāji ir humāni un vides toksikoloģiski pamatoti un definē piesārņojuma risku, tātad — 
pāreju uz sliktas gruntsūdeņu kvalitātes rādītājiem. 

Papildus ir iekļauts arī pesticīdu un to saturošu vielu summas parametrs, jo bieži vien 
piesārņojumu nevar saistīt tikai ar vienu pesticīdu. 
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Amendment 34 
I. pielikuma  tabulas 1a) punkts (jauns)  

Viela  Cilvēku ražoto sintētisko vielu obligātais 
saraksts 

Trihloretilēns 

Tetrahloretilēns 

 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

 

Pamatojums 

Sk. 32. grozījumu. 
 

Grozījums Nr. 35 
I pielikuma 22. atsauce 

Standartu ievērošanu apstiprina, 
aritmētiski salīdzinot novērošanas 
rezultātā iegūtos rādītājus ikvienā tādas 
gruntsūdeņu tilpnes, respektīvi, tādu 
gruntsūdeņu tilpņu grupas problēmas 
izraisījušā vietā, kas saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 5. pantu 
veicamo analīzi ir klasificēta/klasificētas 
kā apdraudētas. 

svītrots 

Pamatojums 

Teksts no jauna ir iekļauts 3. panta 1.b) punktā un papildināts. 
 

Grozījums Nr. 36 
II. pielikuma 2. punkts 

Novērtēšanas procedūrā uzmanību jo īpaši 
pievērš šādiem aspektiem: 

 

1. Novērtēšnas procedūrā uzmanību jo 
īpaši pieverš informācijai, kura tiek 
apkopota, veicot pazīmju aprakstu saskaņā 
ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 5. pantu un 
minetās direktīvas II pielikuma 2.1. un 
2.2. punktu; 

jo īpaši informācijai, kura tiek apkopota, 
veicot pazīmju aprakstu saskaņā ar 
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Direktīvas Nr. 2000/60/EK 5. pantu un šīs 
direktīvas II pielikuma 2.1. un 2,2. punktu; 

 2. Dalībvalstu līmenī nosakāmo 
gruntsūdeņu kvalitātes standartu 
reglamentēšana notiek pēc šādiem 
kritērijiem: 

b) vides kvalitātes mērķi un citi  ūdens 
resursu aizsardzības standarti, kas ir 
noteikti dalībvalstu ES vai starptautiskajā 
līmenī; 

a) vides kvalitātes mērķi un citi  ūdens 
resursu aizsardzības standarti, kas ir 
noteikti dalībvalstu ES vai starptautiskajā 
līmenī; 

c) visa svarīgā informācija par 
toksikoloģiju, vides toksikoloģiju, kaitīgo 
vielu un radniecīgu vielu ķīmisko stabilitāti 
un bioakumulēšanas risku; 

b) visa svarīgā informācija par 
toksikoloģiju, vides toksikoloģiju, kaitīgo 
vielu un radniecīgu vielu ķīmisko stabilitāti 
un bioakumulēšanas risku; 

d) prognozētais to kaitīgo vielu 
koncentrācijas daudzums, kas no 
gruntsūdeņu tilpnēm tiek pārnestas ar 
tiem saistītos virszemes ūdeņos un/vai 
atkarīgās zemes ekosistēmās; 

 

e) saskaņā ar d) punktu noteikto kaitīgo 
vielu daudzuma un koncentrācijas 
prognozēto ietekmi uz saistītajiem 
virszemes ūdeņiem un atkarīgajām zemes 
ekosistēmām; 

 

f) ar punktu d) un e) pamatotais 
novērtējums, vai kaitīgo vielu 
koncentrācija gruntsūdeņu tilpnē var 
izraisīt to, ka nevar īstenot Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 4. punktā noteiktos 
mērķus attiecībā uz saistītiem virszemes 
ūdeņiem vides aizsardzības jomā vai var 
rasties šīs gruntsūdeņu tilpnes 
ekoloģiskās vai ķīmiskās kvalitātes 
nozīmīga pasliktināšanās vai nozīmīgs 
kaitējums no attiecīgās gruntsūdeņu 
tilpnes tieši atkarīgā zemes ekosistēmai. 

 

Pamatojums 

Dalībvalstis var noteikt tādus kvalitātes standartus papildus I pielikumā minētajām vielām 
attiecībā uz parametriem, kas dalībvalsts līmenī  atzīti par nozīmīgiem un raksturojošiem, 
novērtējot gruntsūdeņu tilpnes. 

Dalībvalstu standartu noteikšanai visā ES janotiek vienoti. Šādu standartu noteikšanai ir 
piemēroti humanas un vides toksikoloģiskas atziņas par atbilstošo kaitīgo vielu, kā arī jau 
pastāvošie vides kvalitātes mērķi. Tas izriet no Direktīvas Nr. 2000/60/EK  V pielikuma 
2.3.2. punkta otrās atkāpes saistībā ar jēdziena definīciju Nr. 35. 
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Nosakot kvalitātes standartus, nevajadzētu ņemt verā citus kritērijus. Faktus apsver un īpašo 
ietekmi, piemēram, uz virszemes ūdeņiem vai lauku ekosistēmām, novertē, lai varētu veikt 
uzraudzību un nosakot vajadzīgos pasākumus. 
 
 

Grozījums Nr. 37 
III pielikuma nosaukums 

Robežvērtības kaitīgajām vielām 
gruntsūdeņos 

Gruntsūdeņu kvalitātes standarti 
kaitīgajām vielām gruntsūdeņos 

 

Grozījums Nr. 38 
III pielikuma A.1. sadaļa 

. A.1. sadaļa svītrota 

Pamatojums 

Tā kā III pielikuma A. sadaļa ir pārnesta uz I pielikumu, tad paliek tikai III pielikuma 
B. sadaļa ar norādījumu par obligati sniedzamo informāciju. 
 

Grozījums Nr. 39 
III pielikuma A.2. sadaļa 

 A.2. sadaļa svītrota 

Pamatojums 

Tā kā III pielikuma A. sadaļa ir pārnesta uz I pielikumu, tad paliek tikai III pielikuma 
B. sadaļa ar norādījumu par obligati sniedzamo informāciju. 
 

Grozījums Nr. 40 
III pielikuma B. sadaļas ievads 

Dalībvalstis par katru kaitīgo vielu, kura  
raksturo apdraudētās gruntsūdeņu tilpnes, 
saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 2. punktu 
un II pielikuma 2. punktu iesniedz vismaz 
šādu informāciju: 

Dalībvalstis par katru kaitīgo vielu, kura  
raksturo apdraudētās gruntsūdeņu tilpnes 
un iekļautas sarakstā sakarā ar 
dalībvalstu gruntsūdeņu kvalitātes 
standartiem, kas raksturo labas 
gruntsūdeņu ķīmiskās kvalitātes rādītājus, 
saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu un 
II pielikuma 2. punktu (grozījums uz 
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tekstu latviešu valodā neattiecas) iesniedz 
vismaz šādu informāciju: 

Pamatojums 

Priekšlikums, kas izriet no iepriekš izdarītā panta grozījuma un II pielikuma grozījuma. 
 

Grozījums Nr.  41 
III pielikuma B. sadaļas 1.1. punkts 

1.1. Informācija par to gruntsūdeņu tilpņu 
skaitu, kas cita starpā, pamatojoties uz 
izvēlēto kaitīgo vielu esamību ir 
klasificētas kā apdraudētas. 

Informācija par to gruntsūdeņu tilpņu 
skaitu, kas pamatojoties uz kaitīgo vielu 
esamību, attiecībā uz kurām dalībvalstu 
līmenī ir noteikti gruntsūdeņu kvalitātes 
standarti, ir klasificētas kā apdraudētas. 

Pamatojums 

Šim papildinājumam jāprecizē, ka pēc šīs direktīvas pieņemšanas nevajadzēs pārstrādāt 
inventarizāciju 2005. gada ziņojumam, bet jāsniedz pārskats par gruntsūdeņu tilpnēm, 
respektīvi, to parametriem, attiecībā uz kuriem dalībvalstīs ir noteikti kvalitātes standarti. 
 

Grozījums Nr. 42 
III pielikuma B. sadaļas 1.2. punkts 

1.2. Ziņas par katru kā apdraudētu 
klasificētu gruntsūdeņu tilpni, jo īpaši par 
ūdens tilpnes lielumu, gruntsūdņu tilpnes 
saistību ar attiecīgiem virszemes ūdeņiem 
un atkarīgām zemes ekosistēmām, kā arī 
noteicošās klasifikācijas pamatā esošie 
rādītāji gruntsūdeņu tilpnēs dabā 
sastopamu vielu gadījumā. 

1.2. Ziņas par katru no šīm tādēļ kā 
apdraudētu klasificētu gruntsūdeņu tilpni, 
jo īpaši par ūdens tilpnes lielumu, 
gruntsūdņu tilpnes saistību ar attiecīgiem 
virszemes ūdeņiem un atkarīgām zemes 
ekosistēmām, kā arī klasifikācijas pamatā 
esošie rādītāji gruntsūdeņu tilpnēs dabā 
sastopamu vielu gadījumā. 

Pamatojums 

 Šim papildinājumam jāprecizē, ka pēc šīs direktīvas pieņemšanas  nevajadzēs pārstrādāt 
inventarizāciju 2005. gada ziņojumam, bet jāsniedz pārskats par gruntsūdeņu tilpnēm, 
respektīvi, to parametriem, attiecībā uz kuriem dalībvalstīs ir noteikti kvalitātes standarti. 

 
 

Grozījums Nr. 43 
III pielikuma B. sadaļas 2. punkta ievads 
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2. Informācija par robežvērtību noteikšanu 2. Informācija par gruntsūdeņu kvalitātes 
standartu noteikšanu 

Pamatojums 

No citiem grozījumiem izrietošs priekšlikums. 
 

Grozījums Nr. 44 
III pielikuma B. sadaļas  2.1. punkts  

2.1. Robežvērtību paziņošana, kuras ir 
spēkā dalībvalstu līmenī, sateces baseinu 
līmenī vai atsevišķu gruntsūdeņu tilpņu vai 
gruntsūdeņu tilpņu grupu līmenī. 

2.1. 2.1. Gruntsūdeņu kvalitātes standartu 
paziņošana, kuri (grozījums attiecas tikai 
uz tekstu latviešu valodā) ir spēkā 
dalībvalstu līmenī, sateces baseinu līmenī 
vai atsevišķu gruntsūdeņu tilpņu vai 
gruntsūdeņu tilpņu grupu līmenī. 

Pamatojums 

No citiem grozījumiem izrietošs priekšlikums. 
 

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>45</NumAm> 
III pielikuma B. sadaļas 2.2. punkts 

2.2. Robežvērtību un dabā sastopamu vielu 
klasifikācijas pamatā esošo vērtību 
attiecība. 

2.2. Gruntsūdeņu kvalitātes standartu un 
dabā sastopamu vielu klasifikācijas pamatā 
esošo vērtību attiecība. 

Pamatojums 

No citiem grozījumiem izrietošs priekšlikums. 
 

Grozījums Nr. 46 
III pielikuma B. sadaļas 2.3. punkts  

2.3. Ziņas par saimniecisko un sociālo 
izmaksu ņemšanu vērā, nosakot 
robežvērtības.  

svītrots 

Pamatojums 

Šajā jautājumā izmaksu ņemšanai vērā nedrīkst būt nozīme. Saskaņā ar tiesiskuma principiem 
tās jāņem vērā, lemjot par pasākumiem. 
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Grozījums Nr.  47 
IV pielikuma 1.1. punkts 

1.1. Uzraudzības  programmu saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK V pielikuma 
2.4. punktu interpretē tā, ka var noteikt 
visas saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu 
konstatētās kaitīgo vielu koncentrācijas 
ievērojamas un stabili augšupejošas 
tendences. 

1.1. Uzraudzības  programmu saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK V pielikuma 
2.4. punktu interpretē tā, ka var noteikt 
visas saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1.–
3. daļu, 4. pantu un I pielikumu 
konstatētās kaitīgo vielu koncentrācijas 
ievērojamas un stabili augšupejošas 
tendences. 

Pamatojums 

No citiem grozītiem pantiem izrietošs priekšlikums. 
 

Grozījums Nr. 48 
IV pielikuma 1.2. punkta a) apakšpunkts 

a) Vērtēšana notiek, izmantojot vidējo 
aritmetisko rādītāju atsevišķās paraugu 
ņemsanas vietās katrā gruntsūdeņu tilpnē, 
respektīvi, katrā gruntsūdeņu tilpņu grupā, 
kuras konstatē, kontrolējot reizi ceturksnī, 
reizi pusgadā vai reizi gadā. 

a) Uzraudzības programmas mērījumu 
rezultātu izvērtēšana notiek, izmantojot 
tendenču analīzi, veicot statistiskus 
aprēķinus, kuru pamatā ir vidējo 
aritmētisko vrādītāju, kas iegūts paraugu 
ņemsanai paredzētajos intervālos katrā 
atsevišķā mērījumu vietā katrā gruntsūdeņu 
tilpnē, respektīvi, katrā gruntsūdeņu tilpņu 
grupā, kuras konstatē, kontrolējot reizi 
ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā. 

Pamatojums 

Vidējās vērtības noteikšana attiecība uz  vidējo mērījumu vietas piesārņojumu katrā 
gruntsūdeņu tilpnē izraisa “izsksaistinātu” piesārņojuma tendenču aprēķināšanu. Pārbaudes 
liecina, ka pat ļoti liels piesārņojums pazūd, izmantojot šo dubulto vidējo rādītāju. Kontroles 
izdarīšana reizi gada nav pietiekama. 
 

Grozījums Nr. 49 
IV pielikuma 1.2. punkta b) apakšpunkts 

b) Lai izvairītos no rezultātu 
izkropļojumiem tendenču noteikšanā, 
veicot aprēķinus, ņem vērā mērījumu 
rezultātus, kuru rādītāji ir zem 
kvantificēšanas robežas. 

b) Lai izvairītos no rezultātu 
izkropļojumiem tendenču noteikšanā, 
veicot aprēķinus, ņem vērā mērījumu 
rezultātus, kuru rādītāji ir zem 
kvantificēšanas robežas un sasniedz pusi 
no kvantificēšanas robežas rādītājiem. 



 

PR\545657LV.doc 29/37 PE 349.868 

 LV 

Pamatojums 

Sk. 47. grozījumu. 

Grozījums  Nr. 50 
IV pielikuma 1.2. punkta c) apakāpunkta ievads 

c) Informācijas rādītāju minimālais skaits 
un laikrindu minimālais ilgums ir noteikts 
šādā tabulā. Laikrindas nepārsniedz 15 
gadus. 

c) Informācijas rādītāju minimālais skaits 
un laikrindu minimālais ilgums ir noteikts 
šādā tabulā. Laikrindas nepārsniedz piecus 
gadus. 

Pamatojums 

Komisijas ieteiktie laika periodi tendences noteikšanai škiet pārāk ilgi. 
 

Grozījums Nr. 51 
IV pielikuma 1.2. punkta  c) apakšpunkta tabulas 2. slejas 1. rinda  

 

Uzraudzības 
biežums 

Minimālais gadu 
skaits 

Uzraudzības 
biežums 

Minimālais gadu 
skaits 

Reizi gadā 8 Reizi gadā 5 

Pamatojums 

Komisijas ieteiktie laika periodi tendences noteikšanai škiet pārāk ilgi. 
 

Grozījums Nr. 52 
IV pielikuma 1.2. punkta c) apakšpunkta tabulas 3. sleja 

Uzraudzības 
biežums 

Maksimālais gadu 
skaits 

Uzraudzības 
biežums 

Maksimālais gadu 
skaits 

Reizi gadā 15 Reizi gadā 10 
Reizi pusgadā 15 Reizi pusgadā 10 

Reizi ceturksnī 15 Reizi ceturksnī 10 

 

Pamatojums 

Komisijas ieteiktie laika periodi tendences noteikšanai škiet pārāk ilgi. 
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Grozījums Nr. 53 
IV pielikuma 1.4. punkts 

1.4. Īpašu tendences noteikšanu veic 
attiecībā uz vērā ņemamām kaitīgām 
vielām gruntsūdeņu tilpnēs, kuras 
piesārņo emisijas avoti, tostarp bijušie 
piesārņojuma avoti, lai pārbaudītu, vai 
objektu piesārņojma zonas neizplatās 
ārpus kāda noteikta apvidus robežām un 
nepasliktina gruntsūdeņu tilpnes ķīmiskās 
kvalitātes rādītājus. 

1.4. Procedūru tendences noteikšanas 
sākuma punkta konstatēšanai regulē 
attiecībā uz kādu laika posmu un 
pamatojoties vismaz uz saskaņā ar 
Direktīvas Nr. 2000/60/EK 8. pantu 
apkopoto uzraudzības informāciju. Šajā 
gadījumā atsauces punkts atbilst 
uzraudzības programmas sākumam. 

 Ja ir iegūta kāda informācija pirms 
uzraudzības programmas uzsākšanas, tad 
tā jāizmanto tendences konstatēšanai, 
nosakot atsauces punktu sākuma punkta 
identificēšanai. 

Pamatojums 
Abi jaunie punkti ir izveidojušies no 2. punkta. Atsauces punktu noteikšana var attiekties tikai 
uz tendences konstatēšanas sākumu. Attiecībā uz tendenču maiņu tie ir nesvarīgi. 

1.4. punkts Komisijas ieteiktajā teksta variantā attiecas uz pamestām piesārņotām vietām, 
attiecība uz kurām vajadzētu būt spēkā dalībvalstu noteikumiem, tādēļ šeit būtu svītrojams. 
 

Grozījums Nr. 54 
IV pielikuma 2.1. punkts 

2.1. Tendenču maiņai vajadzētu 
koncentrēties uz tendencēm, kas izraisa 
kaitējuma draudus saistītām ūdens 
ekosistēmām, tieši atkarīgām zemes 
ekosistēmām, cilvēku veselībai vai ūdens 
vides likumīgai izmantošanai. 

2.1. Tendenču maiņai vajadzētu 
koncentrēties uz tendencēm, kas izraisa 
kaitējuma draudus gruntsūdeņiem, ar tiem 
saistītām ūdens ekosistēmām, tieši 
atkarīgām zemes ekosistēmām, cilvēku 
veselībai vai ūdens vides likumīgai 
lietošanai. 

Pamatojums 

Gruntsūdeņu pieminēšana ir nepieciešama. 
 

Grozījums Nr.  55 
IV pielikuma 2.2. punkts 
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2,2. Procedūru tendenču maiņas sākuma 
punkta konstatēšanai regulē attiecībā uz 
kādu laika posmu un pamatojoties vismaz 
uz saskaņā ar Direktīvas Nr. 2000/60/EK 
8. pantu apkopoto uzraudzības 
informāciju. Šajā gadījumā atsauces 
punkts atbilst uzraudzības programmas 
sākumam. 

svītrots 

Pamatojums 

Teksts ir iekļauts kā1.4. apakšpunkts 1. punktā. 
 

Grozījums Nr.  56 
IV pielikuma 2.3. punkta ievads 

2.3. Tendenču maiņas mērīšanas rādītāju 
minimālais skaits un laikrindu minimālais 
ilgums gadu gaitā saskaņā ar šā pielikuma 
12. panta c) apakšpunktu ir atkarīga no 
izvēlētā pārbaužu biežuma un ir noteikti 
šādā tabulā. Laikrindas nepārsniedz 30 
gadus. 

2.3. Tendenču maiņas mērīšanas rādītāju 
minimālais skaits un laikrindu minimālais 
ilgums gadu gaitā saskaņā ar šā pielikuma 
12. panta c) apakšpunktu ir atkarīga no 
izvēlētā pārbaužu biežuma un ir noteikti 
šādā tabulā. Laikrindas nepārsniedz desmit 
gadus. 

Pamatojums 

Tendenču maiņas ilgums šķiet pārāk liels. 
 

Grozījums Nr. 57 
IV pielikuma 2.3. punkta tabulas 2. slejas 1. rinda 

 

Uzraudzības 
biežums 

Minimālais gadu 
skaits 

Uzraudzības 
biežums 

Minimālais gadu 
skaits 

Reizi gadā 14 Reizi gadā 10 

Pamatojums 

Tendenču maiņas ilgums šķiet pārāk liels. 
 

Grozījums Nr. 58 
IV pielikuma 2.3. punkta tabulas 3. sleja  
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Uzraudzības 
biežums 

Maksimālais gadu 
skaits 

Uzraudzības 
biežums 

Maksimālais gadu 
skaits 

Reizi gadā 30 Reizi gadā 15 
Reizi pusgadā 30 Reizi pusgadā 15 
Reizi ceturksnī 30 Reizi ceturksnī 15 

 

Pamatojums 

Tendenču maiņas ilgums šķiet pārāk liels. 
 

Grozījums Nr. 59 
IV pielikuma 2.4. punkts 

2.4. Par tendenču maiņu runa ir tad, ja 
tendences grafiskā līkne pirmajā iedaļā ir 
pozitīva un otraja iedaļā ir negatīva. Lai 
panāktu, ka tendenču maiņas novērtējums 
ir drošs, rādītāju skaitam pirms  un pēc 
laikrindu pārtraukšanas jābūt atbilstošam 
uzraudzības biežumam. 

2.4. Par tendenču maiņu runa ir tad 
(grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas), ja tendences grafiskā līkne 
pirmajā iedaļā ir pozitīva un otraja iedaļā ir 
negatīva. Lai panāktu, ka tendenču maiņas 
novērtējums ir drošs, rādītāju skaitam 
pirms  un pēc laikrindu pārtraukšanas jābūt 
atbilstošam uzraudzības biežumam. 

Pamatojums 

Attiecas tikai uz tekstu vācu valodā. 
 

Grozījums 60 
IV pielikuma 2.5. punkts 

2.5. Lēmums attiecībā uz tendenču maiņu 
balstās arī uz augšupjejošu un stabilu 
kaitīgo vielu koncentrācijas palielināšanās 
ekoloģisko nozīmi. Par sākuma punktu 
tendenču maiņai saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 14. panta 4. punktu tiek 
ieteikts kritērijs, kas maksimāli ir 75 % no 
I pielikumā noteiktajiem kvalitātes 
standartiem, un/vai saskaņā ar 4. pantu 
noteiktās robežvērtības. 

2.5. Lēmums attiecībā uz tendenču maiņu 
balstās arī uz augšupjejošu un stabilu 
kaitīgo vielu koncentrācijas palielināšanās 
ekoloģisko nozīmi. Par sākuma punktu 
tendenču maiņai saskaņā ar Direktīvas 
Nr. 2000/60/EK 14. panta 4. punktu tiek 
noteikts kritērijs, kas maksimāli ir 75 % no 
I pielikumā noteiktajiem kvalitātes 
standartiem, un/vai saskaņā ar 4. pantu 
noteiktie gruntsūdeņu kvalitātes standarti. 



 

PR\545657LV.doc 33/37 PE 349.868 

 LV 

Pamatojums 

Apzīmējums “ieteikums” nav vēlams. Tieši tāpat, kā tas ir Direktīvā Nr. 2000/68/EK 
kvalitātes standartam 75 % apmērā jābūt saistošam. 
 

Grozījums Nr. 61 
IV piėlikuma 2.6. punkts 

Ja ir iegūta kāda informācija pirms 
uzraudzības programmas uzsākšanas, tad 
tā jāizmanto tendenču maiņu 
konstatēšanai, nosakot atsauces punktu 
sākuma punkta konstatēšanai. 

svītrots 

Pamatojums 

Teksts ir pārnests uz IV pielikuma 1.4. punktu. 
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PASKAIDROJUMS 

Allgemeiner Hintergrund 

Seit der Verabschiedung der Richtlinie 80/68/EWG sind Regeln zum Schutz gegen die 
Verschmutzung des Grundwassers in Kraft. Diese Richtlinie wird im Jahr 2013 aufgehoben. 
Danach soll die Schutzregelung durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRR) und die 
vorliegende Tochterrichtlinie über Grundwasser (gemäß Artikel 17 der WRR) fortgeführt 
werden. Gemäß Artikel 17 der Richtlinie sind spezifische Kriterien für die Beurteilung eines 
guten chemischen Zustands, für die Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender 
Trends sowie für die Festlegung der Ausgangspunkte für die Trendumkehr festzulegen. 

Neben den in Artikel 17 festgelegten Grundsätzen legt die Wasserrahmenrichtlinie ebenfalls 
grundlegende Anforderungen für den Grundwasserschutz fest: Spezifische Umweltziele 
(Artikel 4), Überwachung des Zustands des Grundwassers (Artikel 8), Verbot der direkten 
Einleitung im Rahmen geplanter Programmmaßnahmen (Artikel 11), Sonderbestimmungen 
für „Wasserkörper für die Entnahme von Trinkwasser“ (Artikel 7). In Anhang II Abschnitt 2 
wird das Grundwasser beschrieben und in Anhang V Absatz 2 werden die Kriterien für die 
Überwachung des quantitativen und des chemischen Zustands des Grundwassers genannt. 
 
Erhaltung des Schutzniveaus 
 

Wegen der Komplementarität zwischen den beiden Rechtsakten und der Tatsache , dass die 
Richtlinie 80/68/EWG im Jahr 2013 aufgehoben wird, ist es dringend geboten, den Schutz des 
Grundwassers künftig zu überwachen. 

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Wasserrahmenrichtlinie, ergänzt um die neue 
Grundwasserrichtlinie das gleiche Schutzniveau bieten muss wie die Richtlinie 80/68/EWG. 

Deshalb reicht sie mehrere Änderungsanträge ein, um den Vorsorgeansatz zu gewährleisten, 
der für das Grundwasser so wichtig ist und um die Verschlechterung des Grundwassers durch 
neue Einträge zu verhindern bzw. unter Kontrolle zu halten. 
 
Vorsorgeprinzip 
 

Gemäß dem Vorsorgeprinzip muss die neue Gesetzgebung unbedingt sicherstellen, dass 
Verhütung ein Schlüsselelement bei der Überwachung des Grundwassers in der EU bleibt. 
Das in der bestehenden Richtlinie eindeutig verankerte Prinzip der Vorbeugung muss in dem 
vorliegenden Vorschlag genauso eindeutig verankert werden. 

Nach Ansicht der Berichterstatterin und um die bereits erzielten Fortschritte nicht zu 
gefährden, muss die neue Richtlinie auch die Bestimmungen der Richtlinie 80/68/EWG (die 
spätestens zum Jahr 2013 aufgehoben wird) über die Verhütung, die Vermeidung oder die 
Kontrolle der Einleitung gefährlicher Stoffe übernehmen. 

Da Verschmutzungen oder Verschlechterungen häufig dazu führen, dass der angerichtete 
Schaden nicht mehr gutzumachen ist, werden Änderungsanträge eingereicht, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass das Schutzniveau gegen neue Einträge zumindest mit dem 
Schutzniveau für Oberflächengewässer in sehr gutem chemischen Zustand vergleichbar ist. 
Artikel 6 des Vorschlags muss für die praktische Umsetzung des strikten Vorsorgeansatzes 
sorgen, der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b unter Punkt i) der Richtlinie 80/68/EWG 
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festgelegt ist. 

Das Verbot indirekter Einleitungen ins Grundwasser ist von besonderer Bedeutung und sollte 
Priorität haben. Für anthropogene Einleitungen und Einträge müssen die gleichen 
Anforderungen gelten wie für direkte Einleitungen. Eine Auffüllung bis zum guten 
chemischen Zustand widerspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2000/60/EG ebenso wie 
den Bestimmungen der Richtlinie 80/68/EWG und kann nicht zugelassen werden. 

Aus Gründen der Vorsorge muss der zulässige Eintrag begrenzt werden, um sicherzustellen, 
dass das Grundwasser, das relativ wenig durch anthropogene Verschmutzung belastet ist, 
geschützt wird und dass eine weitere Verschlechterung verhindert wird. 

Schließlich soll mit den eingereichten Änderungsanträgen sichergestellt werden, dass der 
Vorsorgeansatz das Schlüsselelement bei der Überwachung des Grundwassers bleibt. 

Grundwasserqualitätsnormen 
 

Die Berichterstatterin fragt sich außerdem, warum die Kommission es nicht für notwendig 
gehalten hat, neue Qualitätsnormen, die für alle Grundwasserkörper in ganz Europa 
einheitlich anzuwenden wären, aufzulisten, zumal der Vorschlag für die 
Grundwasserrichtlinie doch angeblich die Wasserrahmenrichtlinie ergänzen soll. Folglich 
sollen laut Vorschlag nur die Stoffe aufgelistet werden, für die es bereits EU-weite Normen 
für Grundwasser gibt. Für andere Stoffe sollten die Mitgliedstaaten Qualitätsnormen 
festlegen, die sich auf die im Vorschlag genannten Kriterien stützen. Je nachdem, was auf 
nationaler Ebene für Maßnahmen getroffen werden, will die Kommission dann entscheiden, 
ob es angemessen ist, Vorschläge vorzulegen, um die Liste mit Stoffen, die durch EU-
Normen abgedeckt sind, zu verlängern. 

Die Berichterstatterin hält dieses Vorgehen für unzureichend und hält das Argument, weitere 
Qualitätsnormen für den guten chemischen Zustand könnten wegen fehlender Daten nicht 
vorgeschlagen werden, für nicht stichhaltig und folglich auch für nicht akzeptabel. Sie glaubt, 
dass einheitliche Qualitätsnormen festgelegt werden müssen und für alle Mitgliedstaaten 
gelten sollten. Europaweite einheitliche Normen müssen festgelegt werden, damit der gute 
chemische Zustand im Jahr 2015 erreicht wird und damit Ökodumping und ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen verhindert werden. Der vorliegende Vorschlag soll daher eine 
zwingende Revisionsklausel, wie von der Berichterstatterin vorgeschlagen, enthalten. 

Es ist Sache des Europäischen Parlaments und des Rates, eine Liste von vorrangigen Stoffen 
zu verabschieden, die nicht von Natur aus im Grundwasser vorkommen und ein erhebliches 
Risiko für das Grundwasser darstellen und deren Eintrag oder Einleitung deshalb gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 dieser Richtlinie verhindert werden muss. Diese Liste sollte an die Stelle 
der Listen I und II der Richtlinie 80/68/EWG treten, bevor diese aufgehoben wird. 

Deshalb wurden die Mindestparameter aus Anhang III übernommen. Die 
Konzentrationswerte sollten sich auf menschliche und ökotoxikologische Kriterien stützen 
und die Verschmutzungsgefahr definieren, das heißt den Übergang zu einem schlechten 
Zustand. 

Dieses Verfahren ist notwendig als Auffangregelung für den Wegfall der Richtlinie 
80/68/EWG im Jahr 2013 und um einen gleichen risikobasierten Stoffansatz für das 
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Grundwasser zu schaffen, wie er für das Oberflächenwasser in Artikel 16 der Richtlinie 
2000/60/EWG vorgegeben ist. Der Grundsatz der Flussgebietsbewirtschaftung erfordert 
ferner einen integrierten Ansatz. 

Notwendig ist auch die Festlegung eines Summengrenzwertes für Pestizide, wenn die in der 
Wasserrahmenrichtlinie festgelegten Standards eingehalten werden sollen. Aus diesem 
Grunde müssen die Gesamtheit der Pestizide und ihre aktiven Bestandteile als Parameter mit 
aufgenommen werden, da die Verschmutzung sich nicht immer auf ein einziges Pestizid 
zurückverfolgen lässt. 

Artikel 6 des Vorschlags wird geändert, um der Gefahr vorzubeugen, dass indirekte 
Einleitungen zulässig sein könnten, wodurch verhindert würde, dass das Grundwasser einen 
guten Zustand erreicht. 

Einstufung von Grundwasser 
 

Die Einstufung von Grundwasser ist ein Schüsselelement,  und deshalb muss es klare 
Bestimmungen dafür geben, wie vorzugehen ist. Der Vorschlag muss die Grundzüge des 
endgültigen Verfahrens für die Einstufung von Grundwasserkörpern mit gutem oder 
schlechtem chemischen Zustand anhand von Messungen festlegen. 

Im Text sollte daher klar festgelegt werden, dass bei Überschreiten eines Standards an einer 
Messstelle Tests durchgeführt werden sollten, um festzustellen, ob die Ergebnisse für den 
gesamten Grundwasserkörper gelten. Wenn die Messstelle nicht für den gesamten oder einen 
wesentlichen Teil des Grundwasserkörpers repräsentativ ist, wird sie zur Festsetzung der 
Klassifizierung nicht herangezogen. 

Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/60/EG könnten so verstanden werden, dass bereits 
eine schlechte Messstelle ausreicht, um den gesamten Grundwasserkörper als schlecht 
einstufen zu lassen. Dies ist vor allem dann nicht angebracht, wenn diese Messstelle nicht für 
den gesamten oder einen wesentlichen Teil des Grundwasserkörpers repräsentativ ist. 

Die Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag sollen die Grundzüge des endgültigen 
Verfahrens für die Einstufung von Grundwasserkörpern in guten oder schlechten chemischen 
Zustand regeln. 

Historische Altlasten 
 

Historische Altlasten oder alte Grundwasserverschmutzungen, die bisher nicht vom EU-Recht 
erfasst waren und jetzt auch zu den Punktquellen zählen, lassen sich kaum in der von der 
Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen Frist sanieren. 

Die Praxis zeigt, dass derartige Sanierungen im Grundwasser kaum möglich sind. Die 
Aufwendungen hierfür müssen sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der 
Gefahrenabwehr orientieren. Detaillierte Vorgaben für Altlasten von Seiten der EU würden 
dem Grundsatz der Subsidiarität widersprechen. Dazu sind die Anforderungen zu komplex 
und von den Bedingungen des Einzelfalls abhängig. 

Wie Altlasten saniert werden, sollte nach nationalen Vorschriften erfolgen, die aber offen zu 
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legen sind. 
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