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17.10.2018 A8-0288/181 

Grozījums Nr.  181 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ūdens sistēmas vispārīgie 

efektivitātes rādītāji, arī noplūžu rādītāji 

un energopatēriņš uz piegādātā ūdens 

kubikmetru; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Grozījums Nr.  182 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) informācija par ūdens piegādātāja 

pārvaldību un vadību, arī valdes sastāvu; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Grozījums Nr.  183 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) informācija par patērētājiem 

pārdotā ūdens tarifu uz kubikmetru, arī 

fiksētajām un mainīgajām izmaksām, 

norādot vismaz izmaksas, kas saistītas ar 

energopatēriņu uz kubikmetru piegādātā 

ūdens, ar pasākumiem, ko ūdens 

piegādātāji veic 8. panta 4. punktā prasītā 

apdraudējumu novērtējuma 

sagatavošanai, ar dzeramā ūdens apstrādi 

un sadali un ar notekūdeņu savākšanu un 

attīrīšanu, un izmaksas, kas saistītas ar 

13. pantā norādītajiem pasākumiem, ja 

ūdens piegādātāji tādus veikuši; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Grozījums Nr.  184 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 7. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) investīcijas, kas piegādātājam šķiet 

vajadzīgas ūdens pakalpojumu sniegšanas 

finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai (arī 

infrastruktūras uzturēšanai), un faktiski 

saņemtās vai atgūtās investīcijas; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Grozījums Nr.  185 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 7. punkts – g apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) kopsavilkums un statistiska 

informācija par patērētāju sūdzībām un 

to, cik laicīgi un adekvāti reaģēts uz 

problēmām; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Grozījums Nr.  186 

Ulrike Müller 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums – B daļa – 2. punkts 

  

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Paraugošanas biežumi 

Visus saskaņā ar 5. pantu noteiktos parametrus monitorē vismaz nākamajā tabulā noteiktajā 

biežumā, ja vien, pamatojoties uz piegādes risku novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar 

9. pantu un šā pielikuma C daļu, nav noteikts cits paraugošanas biežums. 

1. tabula 

Atbilstības monitoringam vajadzīgais minimālais paraugošanas un analīžu biežums 

Ūdens daudzums (m3), kuru diennaktī sadala vai 

saražo piegādes zonā 

Minimālais paraugu skaits 

gadā 

≤ 100 

> 100 ≤ 1000 

> 1000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: visi paraugi jāņem laikos, kad ir liels risks, ka apstrādē netiks iznīcināti visi zarnu 

patogēni. 

 

b: vismaz 10 paraugi jāņem laikos, kad ir liels risks, ka apstrādē netiks iznīcināti visi zarnu 

patogēni. 

 

1. piezīme. Piegādes zona ir ģeogrāfiski definēts apgabals, kurā no vienas vai vairākām 

ūdensgūtvēm iegūst dzeramo ūdeni un ūdens kvalitāti var uzskatīt par aptuveni vienādu. 

 

2. piezīme. Apjomus rēķina kā kalendāra gada vidējos apjomus. Biežuma minimuma 

noteikšanai var arī izmantot nevis ūdens apjomu, bet gan iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, 

pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 l dienā uz vienu iedzīvotāju. 

 

3. piezīme. Dalībvalstis, kas izlēmušas uz atsevišķiem piegādes objektiem, kas atbilst 3. panta 

2. punkta b) apakšpunktam, attiecināt izņēmumu, šos biežumus attiecina tikai uz piegādes 

zonām, no kurām piegādā 10 līdz 100 m3 dienā. 
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Grozījums 

Paraugošanas biežumi 

Visus saskaņā ar 5. pantu noteiktos parametrus monitorē vismaz nākamajā tabulā noteiktajā 

biežumā, ja vien, pamatojoties uz piegādes risku novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar 

9. pantu un šā pielikuma C daļu, nav noteikts cits paraugošanas biežums. 

1. tabula 

Atbilstības monitoringam vajadzīgais minimālais paraugošanas un analīžu biežums 

Ūdens daudzums, kuru diennaktī sadala 

vai saražo piegādes zonā 

(sk. 1. un 2. piezīmi), m3 
 

A grupas parametrs 

(mikrobioloģiskais 

parametrs) – 

paraugu skaits 

gadā 

(sk. 3. piezīmi) 
 

B grupas 

parametrs 

(ķīmiskais 

parametrs) – 

paraugu skaits 

gadā 
 

 ≤ 100 
 

> 0 

(sk. 4. piezīmi) 
 

> 0 

(sk. 4. piezīmi) 
 

> 100 
 

≤ 1000 
 

4 1 

> 1000 
 

≤ 10 000 
 

4 

 

+3 

 

uz katriem 

1000 m3/d un to 

daļu no kopējā 

apjoma 

1 

 

+1 

 

uz katriem 

1000 m3/d un to daļu 

no kopējā apjoma 

> 10 000  
 

≤ 100 000 3 

+1 

uz katriem 

10 000 m3/dienā 

un 

to daļu no kopējā 

apjoma 
 

> 100 000 
 

 12 

+1 

uz katriem 

25 000 m3/dienā 

un to daļu no 

kopējā apjoma 
 

 

 

1. piezīme. Piegādes zona ir ģeogrāfiski definēts apgabals, kurā no vienas vai vairākām 

ūdensgūtnēm iegūst dzeramo ūdeni un ūdens kvalitāti var uzskatīt par aptuveni vienādu. 

 

2. piezīme. Apjomus rēķina kā kalendāra gada vidējos apjomus. Biežuma minimuma 

noteikšanai var arī izmantot nevis ūdens apjomu, bet gan iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, 

pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 l dienā uz vienu iedzīvotāju. 
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3. piezīme. Norādīto biežumu aprēķina šādi: piem., 4300 m3/dienā = 16 paraugi (četri 

pirmajiem 1000 m3/dienā + 12 vēl 3300 m3/dienā). 

 

4. piezīme. Dalībvalstis, kuras izlēmušas uz atsevišķiem piegādes objektiem, kas atbilst šīs 

direktīvas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktam, attiecināt izņēmumu, šos biežumus attiecina 

tikai uz piegādes zonām, no kurām piegādā 10 līdz 100 m3 dienā.  

Or. en 

 

 

 


