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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 vides kvalitātes 
standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0397)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0243/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais 
piesārņojums rada draudus ūdens videi, kas 
izraisa ūdens organismu akūtu un hronisku 
toksicitāti, akumulāciju ekosistēmās un 
biotopu un bioloģiskās daudzveidības 
zaudējumus, kā arī draudus cilvēku 
veselībai.

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais 
piesārņojums rada draudus ūdens videi, kas 
izraisa ūdens organismu akūtu un hronisku 
toksicitāti, akumulāciju ekosistēmās un 
biotopu un bioloģiskās daudzveidības 
zaudējumus, kā arī draudus cilvēku 
veselībai. Piesārņojums pirmām kārtām 
jāidentificē un jānovērš pašos 
pirmsākumos tādā veidā, kas ir 
visefektīvākais no ekonomikas un vides 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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viedokļa.

Pamatojums

Šis apsvērums ir līdzīgs 11. apsvērumam Ūdens pamatdirektīvā un atgādina, ka piesārņojums 
jākontrolē tā rašanās vietā un piemērojot vides kvalitātes standartus. Šis princips jāpiemēro 
saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 4. pantu.

Grozījums Nr. 2
22.a APSVĒRUMS (jauns)

(22a) Ievērojot Līguma 174. pantu, kas ir 
atkārtoti apliecināts 
Direktīvā 2000/60/EK, Kopienai, 
izstrādājot vides politiku, jāņem vērā 
pieejamie zinātniskie un tehniskie dati, 
vides apstākļi dažādos Kopienas reģionos, 
visas Kopienas ekonomikas un sociālā 
attīstība un tās reģionu līdzsvarota 
attīstība, kā arī iespējamie ieguvumi un 
izdevumi darbības vai bezdarbības 
gadījumā.

Pamatojums

Šķiet, ka ir lietderīgi uzsvērt vietējo apstākļu dažādību ūdens ķīmiskā stāvokļa ziņā un arī to, 
ka kontroles standartu un pasākumu izstrādē jāizmanto visjaunākie zinātniskie un tehniskie 
dati. (Pamatdirektīvas 12. apsvērums)

Grozījums Nr. 3
1. PANTS

Ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem. 

Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 
16. pantam ar šo direktīvu nosaka vides 
kvalitātes standartus prioritārajām vielām 
un noteiktiem citiem piesārņotājiem.

Pamatojums
Šis noteikums atgādina, ka Ūdens pamatdirektīva ir pamats direktīvai par prioritārajām 
vielām.

Grozījums Nr. 4
2. PANTA 1. PUNKTS
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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. Lai saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
panāktu virszemes ūdens objektu labas 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus, dalībvalstis 
nodrošina, ka šo virszemes ūdens objektu
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.

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir noteikt virszemes ūdeņu labas ķīmiskās kvalitātes standartus. 
Tomēr priekšlikuma pašreizējā redakcijā ir minēti mērķi (vairāk saistīti ar visiem virszemes 
ūdeņiem nekā ar virszemes ūdens objektiem), kas nav iekļauti pamatdirektīvā. Tādējādi šā 
grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar pamatdirektīvas 4. pantu.

Grozījums Nr. 5
2. PANTA 3. PUNKTA 1. DAĻAS IEVADDAĻA

3. Dalībvalstis nodrošina, ka zivju, gliemju, 
vēžveidīgo mīkstajos audos (to svaigā 
masā) un pārējā biotā nav pārsniegtas 
šādas heksahlorbenzola, 
heksahlorbutadiēna un dzīvsudraba 
koncentrācijas: 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka zivju, gliemju, 
vēžveidīgo mīkstajos audos (to svaigā 
masā) vai pārējā biotā nav pārsniegtas 
šādas heksahlorbenzola, 
heksahlorbutadiēna un dzīvsudraba 
koncentrācijas:

Pamatojums

Nedrīkst prasīt, lai dalībvalstis veic pasākumus attiecībā uz vairākām atšķirīgām „biotām”.

Grozījums Nr. 6
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 
var noteikt biotām papildu standartu.
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Pamatojums

Nedrīkst dažādās dalībvalstīs palielināt ūdens kvalitātes standarta atšķirīgu vērtību skaitu 
(tas būtu pretrunā ar argumentiem, kas pausti, atbalstot šo direktīvu).

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 4. PUNKTA 1.a un 1.b DAĻA (jaunas)

Komisija izvērtē zinātniskās informācijas 
un tehnisko sasniegumu jaunākās 
tendences attiecībā uz PAO (policiklisko 
aromātisko ogļūdeņražu) savienojumiem 
ūdens vidē un apņemas veikt 
priekšdarbus, lai noteiktu vides kvalitātes 
standartus ūdenstilpju biotās esošajiem 
PAO savienojumiem.
Līdz 2011. gadam Komisija izstrādā 
priekšlikumu, lai pārskatītu šīs vides 
kvalitātes standartu vērtības PAO 
savienojumiem.

Pamatojums

Pārskatītajam priekšlikumam par biotu vides kvalitātes standartu vērtību noteikšanu jābūt 
labākajam risinājumam, un šajā nolūkā Komisijai jāuzņemas priekšdarbi, lai sagatavotu šo 
pārskatīšanu. 

Ņemot vērā, ka pamatdirektīva uzliek dalībvalstīm pienākumu 2015. gadā izpildīt 
pamatdirektīvā noteiktās saistības, Komisijai ne vēlāk kā2011. gadā jāiesniedz tiesību akta 
priekšlikums par PAO savienojumiem, kurš aizstās ūdens vides kvalitātes standartu vērtības 
ar biotu vides kvalitātes standartu vērtībām. 

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 5. PUNKTS

5. Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
21. panta 2. punktā minēto procedūru var
noteikt obligātas aprēķina metodes, kas 
minētas šīs direktīvas I pielikuma C daļas 
3. punkta otrajā daļā.

5. Lai iegūtu vienotu un saskaņotu 
aprēķina metodi, Komisijai saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru jānosaka obligātas 
metodoloģijas, kas minētas šīs direktīvas 
I pielikuma C daļas 3. punkta otrajā daļā.
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Pamatojums

Šajā jomā gūtā pieredze liecina, ka rezultātus nav iespējams atbilstīgi salīdzināt un pārskatu 
efektivitāte nav pietiekama, ja analītiskās procedūras un pārbaude izlases kārtā nenotiek 
saskaņā ar standartiem. Pašreiz dažu vielu kontrolei nav nevienas atbilstīgas vai 
standartizētas metodes.

Grozījums Nr. 9
3. PANTA 3. PUNKTS

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.

3. Dalībvalstis pārbauda 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētos iepriekšējos 
noteikumus, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.

Pamatojums

Nav pamata šajā ūdens resursu politikai veltītajā direktīvā norādīt, uz ko jāattiecas 
piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles atļaujām.

Grozījums Nr. 10
3. PANTA 4. PUNKTS

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.

4. Komisijai saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru jānosaka metode, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Pamatojums

Ja procedūras netiek īstenotas vienādi, salīdzinājums nevar būt korekts, un tas var radīt 
konkurences kropļojumus.

Grozījums Nr. 11
3. PANTA 5.a PUNKTS (jauns)

5.a Attiecībā uz ostu teritorijām Komisijai 
ir jādefinē metodes, kas dalībvalstīm 
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jāizmanto tādu vides kvalitātes standartu 
novērtēšanai, kurus izsaka kā gada vidējo 
lielumu.

Pamatojums
Jāpievērš uzmanība arī īpašajai ostu teritoriju situācijai. Ostas patiešām ir teritorijas, kur 
suspendētas vielas plaši izplatās bagarēšanas rezultātā. 
Tāpēc šai situācijai jāatrod atbilstīgs risinājums.

Grozījums Nr. 12
4. PANTA 1. PUNKTS

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti.

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006, dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu izcelsmes avotu 
(gan stacionāro, gan difūzo piesārņojuma 
avotu) un piesārņotāju emisiju, izplūžu un 
zudumu uzskaiti.

Pamatojums

Vārdkopa „izcelsmes avoti” ir pievienota, lai nodrošinātu, ka ūdens attīrīšanas iekārtas 
neuzskata par prioritāro vielu avotu. Patiesībā šīs iekārtas nerada prioritārās vielas un tās 
arī nav paredzētas šo vielu likvidēšanai. Tāpēc sarakstam jāattiecas uz tiem „izcelsmes” 
avotiem, kas atrodas pirms ūdens attīrīšanas iekārtas, kura savienota ar pilsētas 
kanalizācijas tīklu. Turklāt šajā uzskaitē jāiekļauj ne tikai stacionārie, bet arī difūzie 
piesārņojuma avoti.

Grozījums Nr. 13
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. Komisijai saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru jānosaka metode, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai veiktu uzskaiti.

Pamatojums

Ja analītiskās procedūras un pārbaude izlases kārtā nenotiek vienādi, rezultātus nav 
iespējams atbilstīgi salīdzināt un pārskatu efektivitāte nav pietiekama.
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Grozījums Nr. 14
4.a PANTS (jauns)

4.a pants
Pasākumi prioritāro vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanai
1. Lai sasniegtu Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā 
noteiktos mērķus par prioritāro vielu 
radītā piesārņojuma samazināšanu, 
dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
minētās direktīvas 11. pantu paredzētajā 
pasākumu programmā ir ņemti vērā arī 
stacionāro un difūzo piesārņojuma avotu 
kontroles pasākumi, kā arī minētajā 
direktīvā noteiktie vides kvalitātes 
standarti.
Izstrādājot šos pasākumus, jāņem vērā, ka 
nav iespējams pārtraukt vai pakāpeniski 
apturēt visus dabas vielu vai dabīgā veidā 
iegūtu vielu potenciālos avotus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
paredzētie pasākumi ir ekonomiski 
izdevīgi un tehniski iespējami.
3. Dalībvalstīm pirmām kārtām jāņem 
vērā esošie pasākumi, kas paredzēti 
piemērojamos Kopienas tiesību aktos.
4. Ja nepieciešams un pamatojoties uz 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu, 
dalībvalstīm jānosaka, vai ir jāpārskata 
esošo pasākumu īstenošana vai jāievieš 
jauni pasākumi prioritāro vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanai un 
kontrolei; tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā noteiktos 
mērķus. Attiecīgā gadījumā Komisija 
iesniedz priekšlikumu par atbilstīgiem 
Kopienas pasākumiem.

Pamatojums

Kontroles pasākumi jāņem vērā, izstrādājot pasākumu programmu. Nosakot tikai vides 
kvalitātes standartus, tiks pilnveidotas attīrīšanas sistēmas, taču neuzlabosies virszemes 
ūdens objektu aizsardzība. Kontroles pasākumi izcelsmes vietā būtiski samazina ūdeņu 
novadīšanu, un šī stingrā pieeja ļauj sasniegt Ūdens pamatdirektīvas mērķus.
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Dalībvalstīs pieņemto pasākumu pamatā jābūt riska un izmaksu lietderības principam, un 
jāparedz tiesību akts, kas ļauj aprēķināt to vielu zudumus, kuras veidojas dabīgā veidā vai 
kuru rašanās ir saistīta ar dabīgiem procesiem.

Grozījums Nr. 15
4.b PANTS (jauns)

4.b pants
Trešās valstīs radies piesārņojums

Komisija vismaz viena gada laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
trešās valstīs radušos piesārņojumu. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu un ja ir 
nepieciešams, Eiropas Parlaments un 
Padome aicina Komisiju izstrādāt 
priekšlikumus.

Pamatojums

Jautājums par trešās valstīs radušo piesārņojumu jāsāk risināt Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 16
I PIELIKUMS, PIELIKUMA UN A DAĻAS VIRSRAKSTI

I PIELIKUMS VIDES KVALITĀTES 
STANDARTI PRIORITĀRAJĀM 
VIELĀM UN NOTEIKTĀM CITĀM 
PIESĀRŅOJOŠĀM VIELĀM

I PIELIKUMS VIDES KVALITĀTES 
STANDARTI PRIORITĀRAJĀM 
VIELĀM

A DAĻA Vides kvalitātes standarti (VKS) 
prioritārajām vielām virszemes ūdeņos

Vides kvalitātes standarti (VKS) virszemes 
ūdeņos

Pamatojums

Nav pamata nošķirt prioritārās vielas no citām piesārņojošām vielām. Tāpēc ir loģiski 
apvienot tās vienā tabulā.

Grozījums Nr. 17
I PIELIKUMA B DAĻAS VIRSRAKSTS

B DAĻA VIDES KVALITĀTES svītrots
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STANDARTI (VKS) CITIEM 
PIESĀRŅOTĀJIEM

Pamatojums

Ja pieņems grozījumu Nr. 16, visas piesārņojošās vielas būs iekļautas I pielikuma A daļā, tās 
nešķirojot "prioritārajās vielās" un "citos piesārņotājos". Līdz ar to B daļai paliek tikai 
virsraksts bez informācijas. 

Grozījums Nr. 18
I PIELIKUMA C DAĻAS 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 
2. panta 5. punktā noteiktās aprēķina 
metodes.

Kad metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
izmērāma, šo rādītāju pievieno 
apstiprinātajai VKS vērtībai. Ja cietība, 
pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji ietekmē 
metālu bioloģisko pieejamību, dalībvalstis, 
salīdzinot monitoringa rezultātus ar VKS, 
var to ņemt vērā. Ja dalībvalstis to dara, 
obligāti jāpiemēro 2. panta 5. punktā 
noteiktās aprēķina metodes.

Pamatojums

Vērtējot atbilstību vides kvalitātes standartiem, dabīgās koncentrācijas līmeņu ietekme var 
būt nozīmīga, pat ja dabīgā koncentrācija ir mazāka nekā VKS. Dalībvalstis var ņemt to vērā. 

Šā grozījuma otra daļa ir lingvistisks labojums: Franču valodas versijā vairs nav minēts 
jēdziens „metālu bioloģiskā pieejamība”, ka tas ir angļu valodas versijā.

Grozījums Nr. 19
II PIELIKUMS

X PIELIKUMS, TABULA, 33.A–33.I RINDA (jaunas)

Numurs CAS numurs1 ES numurs2 Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33a) nav 
piemērojams

xxx-xxx-x DDT kopā1 X

(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldrīns X
(33d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrīns X
(33e) 72-20-8 200-775-7 Endrīns X
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(33f) 465-73-6 207-366-2 Izodrīns X
(33g) 56-23-5 200-262-8 Tetrahlorogleklis X
(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetrahloretilēns X
(33i) 79-01-6 201-167-4 Trihloretilēns X

DDT kopā ir izomēru 1,1,1-trihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 50-29-3); 1,1,1-trihlor-2(o-
hlorfenil)-2-(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 789-02-6); 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etilēna (CAS numurs 
72-55-9); un 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 72-54-8) summa.
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PASKAIDROJUMS

Šīs direktīvas pamatā ir viens no pienākumiem, ko paredz direktīva, ar kuru izveido sistēmu 
Kopienas politikai ūdens resursu jomā.
Minētās pamatdirektīvas 16. pantā ir uzskaitīti Eiropas Komisijas pienākumi iesniegt dažādus 
priekšlikumus, tostarp par īpašiem pasākumiem pret ūdens piesārņošanu, ko izraisa atsevišķi 
piesārņotāji vai piesārņotāju grupas un kas rada lielus draudus ūdens videi vai draudus, kurus 
rada ūdens vide, izveidot prioritāro vielu sarakstu, tajā iekļaujot arī prioritārās bīstamās vielas, 
kā arī noteikt kvalitātes standartus attiecībā uz prioritāro vielu koncentrāciju virszemes 
ūdeņos, sedimentos vai biotā.

Šie vides kvalitātes standarti ir tāda piesārņojošas vielas vai piesārņojošu vielu grupas 
koncentrācija ūdenī, sedimentos vai biotā, kuru nedrīkst pārsniegt, tādējādi aizsargājot cilvēku 
veselību un vidi (pamatdirektīvas 2. panta 35. punkts). Iesniegtais direktīvas priekšlikums 
nosaka koncentrācijas robežvērtības virszemes ūdeņos 41 vielu tipam — pesticīdiem, 
smagajiem metāliem un citām bīstamām ķīmiskām vielām, kas rada sevišķu risku ūdens 
faunai un florai, kā arī cilvēka veselībai. Komisija norāda, ka, izstrādājot šo priekšlikumu, tā 
ir ilgstoši apsvērusi iespēju Kopienas līmenī ieviest īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz 
prioritārām vielām. Tomēr priekšlikuma ietekmes novērtējums parādīja, ka šādi pasākumi 
pašlaik nav pamatoti, jo ir spēkā vai tiks pieņemti dažādi Kopienas tiesību akti emisiju 
samazināšanai.

Tāpēc ir jānoskaidro saiknes starp abiem šiem dokumentiem un jānovērš tajos sastopamās 
neskaidrības. Jo īpaši jāizvērtē paredzētie mērķi un to sasniegšanas pasākumi, ņemot vērā 
pamatdirektīvā uzskaitītos pienākumus, kā arī jānovērtē to atbilstība.

Šajā ziņā referente vēlas uzsvērt, ka šī atvasinātā direktīva ir daļa no kopējas globālas pieejas, 
kuras mērķis ir novērst tādu dažu vielu, kuras kvalificētas kā prioritāras, difūziju virszemes 
ūdeņos. Tāpēc šī dokumenta galvenais mērķis nav noteikt dzeramā ūdens kritērijus.
Komisija nepiedāvā atkritumu kontroles pasākumus, jo uzskata, ka uz tiem jau attiecas dažādi 
dokumenti (REACH, direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, …). Tomēr 
ir jāpārliecinās, ka šie pasākumi nav pretrunīgi, ka tie nedublējas un, jo īpaši, ka nav tādu 
emisijas, izplūdes vai zudumu avotu, kuri nebūtu aptverti, tomēr paturot prātā īpašas 
situācijas, kad dažu vielu klātbūtne ir izveidojusies vēsturiski vai dabīgi.

Referente tāpēc mēģināja ne tikai atbildēt uz iepriekš minētajiem jautājumiem, bet arī risināt 
difūza piesārņojuma problēmas.
Turklāt referente aicina Komisiju izveidot kopēju metodoloģiju, lai nodrošinātu atbilstošu 
aizsardzības līmeni, tomēr nepieļaujot konkurences izkropļojumus.

Komisijas priekšlikumā prioritārās vielas ir nošķirtas no citiem piesārņotājiem. Šāda 
nošķiršana tikai rada neskaidrības, tāpēc referente ierosina šos astoņus „citus piesārņotājus” 
iekļaut prioritāro vielu sarakstā un tiem piemītošās iedarbības dēļ pat klasificēt kā prioritārās 
bīstamās vielas.

Uzmanība ir jāpievērš arī ostu īpašajai situācijai. Ostas ir zonas, kur gultnes padziļināšanas 
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darbu dēļ strauji izplatās suspensijā esošas vielas. Tāpēc šī īpašā situācija ir atbilstoši jārisina.

Referente aicina Komisiju pievērst uzmanību piesārņojuma gadījumiem, ko izraisa trešās 
valstis.

Visbeidzot referente uzskata, ka par dažiem jautājumiem ir vajadzīga diskusija. Dažas 
personas, ar ko referente tikās un runāja šī ziņojuma sagatavošanas stadijā, pauda patiesu 
izbrīnu par dažām vides kvalitātes standartu (VKS) vērtībām, kuras neatbilst CIRCA
(Communication & Information Resource Centre Administrator) rīcībā esošajos dokumentos 
aprakstītajai metodoloģijai. Tāpēc referente uzsver, ka ir vajadzīga tehniska diskusija par 
šādām vielām: benzols, kadmijs, heksahlorbenzols, heksahlorbutadiēns, dzīvsudrabs, niķelis, 
svins, poliaromātiskie ogļūdeņraži.
Minētās sarunas apliecināja, ka nav vienprātības par vides kvalitātes standartu (VKS) vērtību 
dzīvsudrabam, proti, 0,05 µg.L-1, kurā nav ņemta vērā sekundārā saindēšanās ar 
metildzīvsudrabu, un kadmijam, proti, 0,2 µg.L-1.
Runājot par gadījuma rakstura piesārņojumu, saskaņā ar šo direktīvu iespējamām atkāpēm ir 
jāatbilst Ūdens pamatdirektīvai, un tās tāpēc ir jānosaka Komisijai.
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