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Jaunā Direktīva (ES) 2020/2184
• Komisijas sabiedriskā apspriešana par Direktīvas 98/83/EK normatīvo
atbilstību un izpildes (REFIT) novērtēšanu
• Eiropas pilsoņu iniciatīva Par tiesībām uz ūdeni (Right2Water)
• Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmas
2030. gadam ilgtspējīgas attīstības 6. mērķis
• Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijas
• Eiropas Zaļais kurss piesārņojuma samazināšanai

Novecojis parametru
saraksts

ES nav vienotas pieejas,
šķēršļi tirdzniecībai

Pārredzamības un
informācijas trūkums

Neatbilstoša
pieeja

Ierobežota
pieejamība ūdenim

Jaunā Direktīva (ES) 2020/2184
➢ Pārskatīti un stingrāki ūdens kvalitātes standarti (PVO rekomendācijas).
➢ Jauni piesārņotāji, piemēram, endokrīnās sistēmas darbības traucējumu
izraisītāji un PFAS, kā arī mikroplastmasa, attiecībā uz kuriem EK izstrādās
saskaņotas analītiskās metodes.
➢ Preventatīva pieeja, kas vērsta uz pasākumiem piesārņojuma samazināšanai
piesārņojuma rašanās vietā, ieviešot “uz risku balstītu pieeju”. Tā pamatā ir visa
ūdens cikla padziļināta analīze no ieguves avota līdz sadalei.
➢ Pasākumi, lai nodrošinātu labāku ūdens pieejamību visiem.
➢ Pasākumi krāna ūdens lietošanas veicināšanai, tostarp sabiedriskās vietās un
restorānos, lai tādējādi samazinātu plastmasas pudeļu patēriņu.
➢ Kvalitātes standartu izstrāde materiāliem un izstrādājumiem saskarē ar ūdeni,
tostarp svina robežvērtību pastiprināšana. To regulēs ES līmenī ar Eiropas
Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) atbalstu.
➢ Patērētājiem palielināta pārredzamība par ūdens piegādātāju efektivitāti,
lietderību un pasākumi uzlabošanai.

Termini/definīcijas
➢ “ūdens piegādātājs” ir subjekts, kas piegādā dzeramo ūdeni;
➢ “prioritāri objekti” ir lieli objekti, kuri nav mājsaimniecības un kuros ar ūdeni saistītiem riskiem potenciāli ir
pakļauti daudzi lietotāji, jo īpaši lieli objekti publiskai lietošanai, kā to nosaka dalībvalstis;
➢ “apdraudējums” ir bioloģisks, ķīmisks, fizikāls vai radioloģisks aģents ūdenī vai cits ūdens stāvokļa aspekts,
kas potenciāli var radīt kaitējumu cilvēku veselībai;
➢ “bīstams notikums” ir notikums, kas ievieš apdraudējumus dzeramā ūdens piegādes sistēmā vai tos
nenovērš;
➢ “risks” ir bīstama notikuma iespējamības un seku nopietnības kombinācija, ja apdraudējums un bīstams
notikums notiek dzeramā ūdens piegādes sistēmā;
➢ “izejviela” ir viela, kas apzināti pievienota organisku materiālu vai piemaisījumu cementa materiāliem
ražošanā;
➢ “sastāvs” ir organiska, cementa, metāla, emaljas, keramikas vai cita neorganiska materiāla ķīmiskais sastāvs.
➢ Operacionālā monitoringa programma - sniedz ātru priekšstatu par operacionālajiem rādītājiem un ūdens
kvalitātes problēmām un dod iespēju ātri veikt iepriekš ieplānotus korektīvus pasākumus. Šādas
operacionālā monitoringa programmas pielāgo piegādes apstākļiem, ņemot vērā apdraudējumu un bīstamu
notikumu identificēšanas un piegādes sistēmas riska novērtēšanas un riska pārvaldības iznākumus, un to
mērķis ir pārliecināties par visu ieguves, apstrādes, sadales un glabāšanas pasākumu efektivitāti.
Operacionālā monitoringa programmā uzrauga parametru “duļķainība ūdens piegādes objektā”,
“Somatiskie kolifāgi”.

Direktīvas (ES) 2020/2184 izņēmumi
➢ Neattiecās uz dzeramo ūdeni no atsevišķa piegādes objekta, kas piegādā vidēji
mazāk par 10 m3 dienā vai apgādā mazāk par 50 personām, ja vien ūdens piegāde
nenotiek komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros.
➢ Uz ūdens piegādātājiem, kas komerciālas vai sabiedriskas darbības ietvaros
piegādā vidēji mazāk par 10 m3 dienā vai apkalpo mazāk par 50 personām, attiecas
tikai direktīvas 1. līdz 6. pants un 13., 14. un 15. pants, un tās attiecīgie pielikumi.
➢ Dalībvalstis var atbrīvot ūdens piegādātājus, kas piegādā vidēji 10 līdz 100 m3
dienā vai apkalpo 50 līdz 500 cilvēkus, no pienākuma veikt piegādes sistēmas
riska novērtēšanu un riska pārvaldību ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir
pārliecinājusies, ka šāds atbrīvojums neapdraudētu dzeramā ūdens kvalitāti.
Šāda atbrīvojuma gadījumā ūdens piegādātāji, attiecībā uz kuriem noteikts
atbrīvojums, veic regulāru monitoringu.

Jauni parametri: Bisfenols A, Hlorāti,
Hlorīti, Halogēnetiķskābes (HAA5), PFAS,
Mikrocistīns-LR, Urāns

Līdz 2026.gada 12.janvārim ūdens
piegādātājiem nav pienākuma monitorēt
dzeramo ūdeni attiecībā uz šiem
parametriem.

Jaunas parametru vērtības: Antimons,
Bors, Hroms, Svins, Selēns

Hromam (25 μg/l) un Svinam (5 μg/l)
atbilstību parametra vērtībai panāk ne
vēlāk kā līdz 2036. gada 12. janvārim.

Novērojamo vielu saraksts «Watch
list» : beta-estradiols un nonilfenols,
mikroplastmasas

EK pieņem īstenošanas aktus, ar ko izveido
un atjaunina kontrolsarakstu. Pirmo
kontrolsarakstu (beta-estradiols,
nonilfenols) pieņem līdz 2022. gada 12.
janvārim.

Mikroplastmasu noteikšanas metodika ( EK DA - 12/1/2024)
Tehniskās vadlīnijas PFAS analītiskām metodēm - 12/1/2024

Riska izvērtēšanā balstīta pieeja
➢ Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikta sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens
ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība.
➢ Ūdens piegādātājiem, kas veic monitoringu sateces baseinos, kur ir ūdens
ieguves vietas, vai neapstrādātā ūdenī, ir pienākums informēt kompetentās
iestādes par tendencēm un neparastu monitorēto parametru, vielu vai
piesārņotāju skaitu vai koncentrācijām.
➢ Dalībvalsts var atļaut ūdens piegādātājiem samazināt parametra monitoringa
biežumu vai svītrot kādu parametru no to parametru saraksta, kuru monitorings
ūdens piegādātājam ir jāveic saskaņā ar 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu,
neprasot veikt piegādes sistēmas riska novērtēšanu
Riska novērtēšanu un riska pārvaldību
attiecībā uz sateces baseiniem, kur ir
dzeramā ūdens ieguves vietas, pirmo
reizi veic līdz 2027. gada 12. jūlijam.

Riska izvērtēšanā balstīta pieeja
Direktīva nosaka, ka ūdens piegādātājs veic piegādes
sistēmas riska novērtēšanu un riska pārvaldību.
Pamatojoties uz piegādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem, dalībvalsts atļauj
ūdens piegādātājiem samazināt parametra monitoringa biežumu vai svītrot kādu
parametru no monitorējamo parametru saraksta, izņemot attiecībā uz II pielikuma
B daļas 1. punktā minētajiem pamata parametriem, ja kompetentā iestāde ir
pārliecināta, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte.
Pirmo piegādes sistēmas riska
novērtēšanu un riska pārvaldību veic
līdz 2029. gada 12. janvārim.

Riska izvērtēšanā balstīta pieeja
Vietējās sadales sistēmas riska novērtēšana prioritārajos objektos:
vispārīga analīze par potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar vietējās sadales sistēmām, ar tām
saistītajiem izstrādājumiem un materiāliem, un vai šie potenciālie riski ietekmē ūdens kvalitāti vietā,
kur tas pienāk pa krāniem, kas parasti ir paredzēti dzeramā ūdens lietošanai;
I pielikuma D daļā uzskaitīto parametru monitorings objektos, kuros saskaņā ar a) apakšpunktu
veiktajā vispārējā novērtēšanā ir identificēti konkrēti riski ūdens kvalitātei un cilvēku veselībai.
Attiecībā uz Legionella vai svinu dalībvalstis var minēto monitoringu koncentrēt uz prioritāriem
objektiem.

Pirmo vietējās sadales sistēmas riska
novērtēšanu veic līdz
2029. gada 12. janvārim.

Prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar ūdeni
Prasība
DV paziņo ECHA savus nacionālos pozitīvos sarakstus

Vielas

Metodes izejvielu, sastāvu un sastāvdaļu testēšanai un
apstiprināšanai

Eiropas pozitīvie saraksti, ar izejvielām, sastāvdaļām
katrai materiālu grupai
EK nosaka procedūru, tostarp informācijas prasības,
pieteikumu iesniegšanai.

Materiāli

Eiropas pozitīvā saraksta pārskatīšana un atjaunošana

Procedūras un metodes gala materiālu testēšanai un
apstiprināšanai
Atbilstības novērtēšanas procedūra produktiem
Saskaņotas specifikācijas skaidri redzamam, salasāmam
un neizdzēšamam marķējumam
Paredzētās sistēmas darbības pārskats

11.pants

Akts

Datums

Piekļuve dzeramajam ūdenim
Lai popularizētu dzeramā ūdensvada
ūdens lietošanu, dalībvalstis
nodrošina, ka tad, ja tas ir tehniski
iespējams, sabiedriskās vietās tiek
ierīkots ārtelpu un iekštelpu
aprīkojums
Lai popularizētu krāna ūdens
lietošanu, dalībvalstis var rīkot
kampaņas, kurās iedzīvotāji tiek
informēti par šāda ūdens kvalitāti,
aicināt šādu ūdeni nodrošināt
pārvaldes iestādēs un publiskās ēkās

Informācija sabiedrībai
➢ Jānodrošina, ka visas ar dzeramo ūdeni apgādātās personas regulāri un vismaz reizi
gadā, bez pieprasījuma un vispiemērotākajā un vieglāk pieejamā formā, piemēram,
rēķinos vai izmantojot tādus digitālus līdzekļus kā viedlietotnes, saņem šādu informāciju:
par dzeramā ūdens kvalitāti, cita starpā arī indikatorparametriem, piegādātā dzeramā
ūdens cena par litru un kubikmetru, vismaz reizi gadā vai norēķinu periodā –
mājsaimniecības patērētais ūdens daudzums, mājsaimniecības gada ūdens patēriņa
salīdzinājums ar mājsaimniecību vidējo patēriņu, saite uz vietni, kurā sniegta papildus
informācija (visjaunākie I pielikuma A, B un C daļā uzskaitīto parametru monitoringa
rezultāti, tostarp monitoringa biežums, ūdens cietība, minerāli, ūdenī izšķīdušie
anjoni/katjoni, u.c. informāciju).
➢ Papildus nosacījumi ūdens piegādātājiem, kuri piegādā vismaz 10 000 m3 ūdens dienā
vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku – katru gadu informācija par ūdens sistēmas
vispārējiem efektivitātes rādītājiem un noplūdes rādītājiem, ūdens kubikmetra tarifa
struktūru, izmaksām, sūdzībām u.c. informāciju.

Ūdens noplūdes
Saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK dalībvalstis nodrošina, ka ūdens noplūdes līmeņus
to teritorijā un iespējas panākt uzlabojumus ūdens noplūdes samazināšanā novērtē,
izmantojot infrastruktūras noplūdes indeksa (ILI) novērtēšanas metodi vai citu
piemērotu metodi. Minētajā novērtēšanā ņem vērā attiecīgos sabiedrības veselības,
vides, tehniskos un ekonomiskos aspektus un ietver vismaz tos ūdens piegādātājus,
kuri piegādā vismaz 10 000 m3 dienā vai apkalpo vismaz 50 000 cilvēku.
Novērtēšanas rezultātus paziņo Komisijai līdz 2026. gada 12. janvārim.
Lai papildinātu šo direktīvu, Eiropas Komisija līdz 2028. gada 12. janvārim pieņem
deleģēto aktu, kurā, pamatojoties uz ILI vai citu piemērotu metodi, nosaka
robežvērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā dalībvalstīm ir jāiesniedz rīcības plāns.
Minēto deleģēto aktu EK izstrādā, izmantojot dalībvalstu novērtējumus un
Savienības vidējo noplūdes rādītāju, kas noteikts, pamatojoties uz minētajiem
novērtējumiem.

Paldies!

