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ĪSS PAMATOJUMS

Vairākus nesenus skandālus, kas bija saistīti ar tiesību pārkāpšanu, jo īpaši finanšu jomā, bet 
arī vides, sabiedrības veselības un cieņas pret dzīvniekiem jomā, bija iespējams atklāt, 
pateicoties trauksmes cēlējiem visā pasaulē. Turklāt šie trauksmes cēlēji, nolemjot rīkoties —
turklāt nevis savā, bet gan vispārēju interešu vārdā —, bieži vien pakļauj sevi riskam un 
briesmām un nekādi netiek pasargāti. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka vairumā gadījumu 
trauksmes cēlējiem draud, tie tiek vajāti, arestēti, nodoti tiesai un pat notiesāti, tai skaitā 
Eiropā. 

Šī situācija izgaismo mūsu tiesisko valstu nepilnības. Šīs nepilnības un trūkumi būtu jānovērš 
ar vērienu un atbildīgumu, izveidojot efektīvu aizsardzības sistēmu trauksmes cēlējiem visā 
Eiropas Savienībā.

Šī aizsardzība ir steidzami jānodrošina vēl jo vairāk tāpēc, ka direktīva par komercnoslēpumu 
ir ierobežojusi trauksmes cēlēju iespējas rīkoties, runāt un tikt aizstāvētiem un turklāt tos, 
tāpat kā žurnālistus, padara ievainojamus, palielinot iespēju, ka pret tiem tiks vērstas 
sankcijas.

Informēšanas brīvībai demokrātijā ir ļoti liela nozīme. Stingra trauksmes cēlēju aizsardzība ir 
solis ceļā uz pārliecinošāku demokrātiju. Tieši šis iemesls ir manu priekšlikumu pamatā.

Teksts, ko mums ir iesniegusi Eiropas Komisija, neapšaubāmi, ir solis uz priekšu, jo tas 
paredz reglamentējumu jomā, kurā tā trūka. Taču, lai sasniegtu kopīgo mērķi aizsargāt 
trauksmes cēlējus, vairāki priekšlikuma punkti ir jāpastiprina.

Tāpēc es ierosinu uzlabot priekšlikumu, pastiprinot tiesības un garantijas, ko paredz ieviestais 
aizsardzības satvars.

Eiropas Trauksmes cēlēju aizsardzības biroja izveide
Es ierosinu izveidot Eiropas Trauksmes cēlēju aizsardzības biroju (OPLA). Trauksmes 
cēlēji varētu tieši piekļūt šim birojam, un tādējādi tas papildinātu citas ierosinātās iekšējās un 
ārējās ziņošanas procedūras. 

OPLA ir neatkarīgs, atbilst objektivitātes un konfidencialitātes prasībām un ir pieejams visā 
Eiropā. Tā uzdevums ir nepastarpināti saņemt ziņojumus, nodrošināt visu šo ziņojumu 
pēckontroli, veicot izmeklēšanu, un attiecīgā gadījumā sazināties ar kompetento iestādi 
(Tiesu, OLAF, valstu prokuratūrām vai Eiropas Prokuratūru utt.), lai tā īstenotu atbilstošus 
pasākumus.
Tāpat kā valstu iestādēm, arī OPLA ir uzdevums informēt, konsultēt un atbalstīt trauksmes 
cēlējus.

Vienāda piekļuve dažādiem ziņošanas kanāliem
Būtu jānodrošina (iespējamajiem) trauksmes cēlējiem vienāda piekļuve visiem ziņošanas 
kanāliem (iekšējās vai ārējās ziņošanas valsts vai ES (ar OPLA starpniecību) kanāliem), viņus 
nešķirojot ne pēc kādas secības, ne hierarhijas un neņemot vērā nekādus citus īpašus 
nosacījumus, kā vien to, ka trauksmes cēlējam jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.
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Ziņošanas un informācijas izpaušanas tiesības
Ikvienai personai, kam ir profesionāla saistība — plašā nozīmē — ar kādu publisku vai 
privātu struktūru, ir jābūt tiesībām ziņot kompetentai iestādei informāciju par pārkāpumu, ko 
minētā struktūra noteikti vai iespējams izdarījusi, veicot nelikumīgas darbības vai tādas 
darbības, kas gan ir likumīgas, bet ir pretrunā sabiedrības vai vispārējām interesēm. Jebkurā 
gadījumā trauksmes cēlējiem vienmēr jābūt informācijas izpaušanas tiesībām neatkarīgi no tā, 
vai viņi ir vai nav izmantojuši savas ziņošanas tiesības.

Trauksmes cēlēju beznosacījumu aizsardzība
Līdzko persona izmanto vienas no šīm tiesībām, tai bez nosacījumiem jāpiešķir šajā direktīvā 
paredzētā aizsardzība, konkrēti, tā ir jāatzīst par trauksmes cēlēju, jāaizsargā pret represijām 
procedūras laikā un pēc tās, kā arī jānodrošina tai iespējas saņemt konsultācijas un juridisko 
atbalstu, ja tā to vēlas. Šī aizsardzība ir bez nosacījumiem, ir spēkā pat tad, ja informācija galu 
galā izrādās nepareiza, un to nevar apstrīdēt, ja vien netiek sniegti pietiekami pierādījumi, kas 
pierāda, ka trauksmes cēlējs rīkojies ļaunticīgi un ļaunprātīgi.

Paplašināta materiālā piemērošanas joma
Direktīvas materiālo piemērošanas jomu nevajadzētu ierobežot. Viss ES tiesību un ES 
politikas kopums pats par sevi ir sabiedrības interešu objekts, kas būtu jāaizsargā.

Ziņošanas procedūra — trauksmes cēlēju tiesību garants
Būtu jāuzlabo iekšējās un ārējās ziņošanas nosacījumi un procedūras, lai pēc iespējas labāk 
aizsargātu trauksmes cēlējus visā procedūras gaitā.

Iedarbīgas sankcijas un koriģējoši pasākumi
Dalībvalstīm un Komisijai ir pienākums garantēt, ka pēc ziņošanas un veiktās izmeklēšanas 
tiek piemērotas iedarbīgas sankcijas un koriģējoši pasākumi, un šajā nolūkā vajadzības 
gadījumā jāvēršas pie kompetentajām valstu un ES iestādēm.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
-1. atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju, jo īpaši tās 10. pantu,
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
-1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 11. pantu,

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Personas, kuras strādā organizācijā 
vai sazinās ar to saistībā ar darbu, bieži 
pirmās uzzina par apdraudējumu vai 
kaitējumu sabiedrības interesēm, kas rodas 
šajā kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu 
atklāšanā un novēršanā un sabiedrības 
labklājības aizsardzībā. Taču, baidoties no 
represijām, iespējamie trauksmes cēlēji 
nereti atturas ziņot par savām bažām vai 
aizdomām.

(1) Personas, kuras strādā organizācijā 
vai sazinās ar to saistībā ar darbu, bieži 
pirmās uzzina par apdraudējumu vai 
kaitējumu sabiedrības interesēm, kas rodas 
šajā kontekstā. “Ceļot trauksmi”, tās pilda 
nozīmīgu funkciju tiesību aktu pārkāpumu 
atklāšanā un novēršanā un sabiedrības 
labklājības aizsardzībā. Taču, baidoties no 
represijām vai ilgstošām administratīvām 
procedūrām, iespējamie trauksmes cēlēji 
nereti atturas ziņot par savām bažām vai 
aizdomām. Minētās bailes ir nozīmīgi 
vairojusi virkne nesenu gadījumu, kad 
pret trauksmes cēlējiem tika vērstas 
represijas. Šīs direktīvas mērķis ir radīt 
uzticēšanās gaisotni, kas ļautu trauksmes 
cēlējiem bez bailēm ziņot par konstatētiem 
vai varbūtējiem tiesību pārkāpumiem un 
par sabiedrības intereses apdraudošām 
darbībām vai norisēm.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības līmenī trauksmes cēlēju 
sniegtie ziņojumi ir viens no Savienības 
tiesību aktu izpildes augšupējiem 

(2) Savienības līmenī trauksmes cēlēju 
sniegtie ziņojumi un atklātā informācija ir 
viens no Savienības tiesību aktu izpildes
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elementiem: tie dalībvalstu un Savienības 
izpildes sistēmām nodrošina informāciju, 
kas veicina Savienības tiesību aktu 
pārkāpumu efektīvu atklāšanu, 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem.

augšupējiem elementiem: tie dalībvalstu un 
Savienības izpildes sistēmām nodrošina 
informāciju, kas veicina Savienības tiesību 
aktu pārkāpumu efektīvu atklāšanu, 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm, radot 
nozīmīgus riskus sabiedrības labklājībai. 
Jomās, kurās ir identificētas izpildes 
nepilnības un trauksmes cēlēji ir privileģētā 
stāvoklī atklāt pārkāpumus, ir jāuzlabo 
izpilde, nodrošinot trauksmes cēlēju 
efektīvu aizsardzību pret represijām un
ieviešot efektīvus ziņošanas kanālus.

(3) Konkrētās politikas jomās 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm, radot 
nozīmīgus riskus sabiedrības labklājībai. 
Jomās, kurās ir identificētas izpildes 
nepilnības un trauksmes cēlēji ir privileģētā 
stāvoklī atklāt pārkāpumus, ir jāuzlabo 
izpilde, nodrošinot trauksmes cēlēju 
efektīvu aizsardzību pret represijām, ko 
panāk, ieviešot efektīvus ziņošanas 
kanālus.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpēc kopējie trauksmes cēlēju 
efektīvas aizsardzības minimālie standarti 
jāattiecina uz tiem tiesību aktiem un 
politikas jomām, kurās: i) pastāv 
vajadzība stiprināt izpildi; ii) trauksmes 
cēlēju nepietiekama ziņošana ir svarīgs 
faktors, kas ietekmē izpildi, un iii) 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi var 
nopietni kaitēt sabiedrības interesēm.

(5) Tāpēc trauksmes cēlēju efektīvas, 
beznosacījumu aizsardzības kopējie 
minimālie standarti būtu jāattiecina uz 
visiem Savienības tiesību aktiem un visām
politikas jomām, kas pēc būtības atbilst 
sabiedrības un vispārējām interesēm.

Grozījums Nr. 7



AD\1162624LV.docx 7/87 PE623.622v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Trauksmes cēlēju aizsardzība ir 
nepieciešama, lai uzlabotu Savienības 
tiesību aktu izpildi publiskā iepirkuma 
jomā. Papildus vajadzībai atklāt un 
novērst krāpšanu un korupciju Savienības
budžeta īstenošanas kontekstā, tostarp 
publiskā iepirkuma jomā, dalībvalstu valsts 
iestādēm un noteiktiem sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem ir jārisina 
jautājums par noteikumu nepietiekamu 
izpildi publiskā iepirkuma jomā attiecībā 
uz preču, darba un pakalpojumu 
iepirkumiem. Šādu noteikumu pārkāpumi 
izkropļo konkurenci, palielina 
uzņēmējdarbības izmaksas, neatbilst 
ieguldītāju interesēm un kopumā mazina 
vēlmi veikt ieguldījumus, un rada 
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
uzņēmumiem visā Eiropā, tādējādi 
ietekmējot pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

(6) Trauksmes cēlēju aizsardzība ir 
nepieciešama, lai jo īpaši uzlabotu 
Savienības tiesību aktu izpildi, jo sevišķi 
cilvēktiesību ievērošanas, publiskā 
iepirkuma, produktu drošības, transporta 
drošības, vides standartu, ekocīda, 
sabiedrības veselības, sanitāro risku un 
patērētāju aizsardzības, cilvēku pārtikas 
un dzīvnieku barības nekaitīguma, 
dzīvnieku veselības aizsardzības, 
dzīvnieku aizsardzības un labturības, 
kodoldrošuma un pretradiācijas 
aizsardzības, privātās dzīves un personas 
datu, preses brīvības, konkurences tiesību, 
finanšu pakalpojumu un aplikšanas ar 
nodokļiem sistēmas, kā arī vārgu un 
neaizsargātu cilvēku aizsardzības jomā, 
un lai novērstu, atklātu un apkarotu
krāpšanu, korupciju, izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas un jebkuru citu 
nelikumīgu darbību ES budžeta 
īstenošanas kontekstā, tostarp publiskā 
iepirkuma jomā. Dalībvalstu valsts 
iestādēm un noteiktiem sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem ir jārisina 
jautājums par noteikumu nepietiekamu 
izpildi publiskā iepirkuma jomā attiecībā 
uz preču, darbu un pakalpojumu 
iepirkumiem. Šādu noteikumu pārkāpumi 
izkropļo konkurenci, palielina 
uzņēmējdarbības izmaksas, neatbilst 
ieguldītāju un akcionāru vai dalībnieku
interesēm un kopumā mazina vēlmi veikt 
ieguldījumus, un rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus uzņēmumiem visā 
Eiropā, tādējādi ietekmējot pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Trauksmes cēlēju aizsardzības 
nozīme tādu Savienības transporta drošības 
noteikumu pārkāpumu novēršanā un 
aizkavēšanā, kuri var apdraudēt cilvēku 
dzīvību, jau ir atzīta dažādos Savienības 
nozaru instrumentos par aviācijas drošību38

un jūras transporta drošību39, kuros ir 
paredzēti pielāgoti trauksmes cēlēju 
aizsardzības pasākumi, kā arī īpaši 
ziņošanas kanāli. Šie instrumenti ietver arī 
aizsardzību pret represijām tiem darba 
ņēmējiem, kuri ziņo par pašu pieļautām 
kļūdām (tā dēvētā “taisnīguma kultūra”). Ir 
svarīgi papildināt abās šajās nozarēs jau 
pieejamos trauksmes cēlēju aizsardzības 
elementus, kā arī nodrošināt šādu 
aizsardzību, lai uzlabotu citiem transporta 
veidiem, piemēram, ceļu un dzelzceļa 
transportam, piemērojamo drošības 
standartu izpildi.

(9) Trauksmes cēlēju aizsardzības 
nozīme tādu Savienības transporta drošības 
noteikumu pārkāpumu novēršanā un 
nepieļaušanā, kuri var apdraudēt cilvēku 
dzīvību, jau ir atzīta dažādos Savienības 
nozaru instrumentos par aviācijas drošību38

un jūras transporta drošību39, kuros ir 
paredzēti pielāgoti trauksmes cēlēju 
aizsardzības pasākumi, kā arī īpaši 
ziņošanas kanāli. Šie instrumenti ietver arī 
aizsardzību pret represijām tiem darba 
ņēmējiem, kuri ziņo par pašu pieļautām 
kļūdām (tā dēvētā “taisnīguma kultūra”). Ir 
svarīgi papildināt abās šajās nozarēs jau 
pieejamos trauksmes cēlēju aizsardzības 
elementus, kā arī nodrošināt šādu 
aizsardzību, lai uzlabotu citiem transporta 
veidiem, piemēram, īpašiem iekšējiem 
ūdensceļiem un ceļu un dzelzceļa 
transportam, piemērojamo drošības 
standartu izpildi.

_________________ _________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis)
par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem 
pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem 
civilajā aviācijā (OV L 122, 18. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 376/2014  par ziņošanu, analīzi un 
turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz 
atgadījumiem civilajā aviācijā (OV L 122, 
18. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/54/ES (2013. gada 
20. novembris) par dažiem karoga valsts 
atbildības aspektiem attiecībā uz atbilstību 
2006. gada Konvencijai par darbu 
jūrniecībā un tās izpildi (OV L 329, 
1. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 
23. aprīlis) par ostas valsts kontroli (OV 
L 131, 57. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 20. novembra 
Direktīva 2013/54/ES par dažiem karoga 
valsts atbildības aspektiem attiecībā uz 
atbilstību 2006. gada Konvencijai par 
darbu jūrniecībā un tās izpildi (OV L 329, 
1. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/16/EK par ostas valsts 
kontroli (OV L 131, 57. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pierādījumu vākšana, noziegumu 
pret vidi un nelikumīgas rīcības pret vides 
aizsardzību atklāšana un novēršana 
joprojām ir izaicinājums, un tā ir 
jāpastiprina, kā tas atzīts Komisijas 2018.
gada 18. janvāra paziņojumā par “ES 
rīcību vidiskās atbilstības un pārvaldības 
uzlabošanā”40 . Tā kā trauksmes cēlēju 
aizsardzības noteikumi patlaban ir 
paredzēti tikai vienā Savienības nozaru 
instrumentā par vides aizsardzību41, šāda 
aizsardzība būtu jāievieš, lai nodrošinātu to 
Savienības vides acquis efektīvu izpildi, 
kuru pārkāpumi var nodarīt nopietnu 
kaitējumu sabiedrības interesēm un, 
iespējams, radīt plašāku pārrobežu ietekmi. 
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad nedroši 
produkti var kaitēt videi.

(10) Pierādījumu vākšana, noziegumu 
pret vidi un nelikumīgas rīcības vai 
bezdarbības un iespējamo pārkāpumu pret 
vides aizsardzību atklāšana un novēršana 
joprojām ir nopietns izaicinājums, un tā ir 
jāpastiprina, kā tas ir atzīts Komisijas 
2018. gada 18. janvāra paziņojumā “ES 
rīcība vidiskās atbilstības un pārvaldības 
uzlabošanā”40. Tā kā trauksmes cēlēju 
aizsardzības noteikumi patlaban ir 
paredzēti tikai vienā Savienības nozaru 
instrumentā par vides aizsardzību41, šāda 
aizsardzība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu to Savienības vides acquis 
efektīvu izpildi, kuru pārkāpumi var 
nodarīt nopietnu kaitējumu sabiedrības 
interesēm un videi un, iespējams, radīt 
plašāku pārrobežu ietekmi. Tas attiecas arī 
uz gadījumiem, kad nedroši produkti var 
kaitēt videi.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/30/ES (2013. gada 12. 
jūnijs) par to darbību drošumu, kas 
saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā (OV L 178, 66. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 12. jūnija Direktīva 2013/30/ES par 
to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas 
un gāzes nozares darbībām jūrā (OV L 
178, 66. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Līdzīgi apsvērumi pamato 
trauksmes cēlēju aizsardzības ieviešanu, lai 
pilnveidotu jau pieņemtos noteikumus un 
novērstu ES noteikumu pārkāpumus 
pārtikas aprites, konkrētāk, pārtikas un 
barības nekaitīguma, kā arī dzīvnieku 
veselības un labturības jomā. Šajās jomās 
izstrādātie Savienības noteikumi ir 
savstarpēji cieši saistīti. Regula (EK) Nr. 

(11) Līdzīgi apsvērumi pamato 
trauksmes cēlēju aizsardzības ieviešanu, lai 
pilnveidotu jau pieņemtos noteikumus un 
novērstu ES noteikumu pārkāpumus 
pārtikas aprites, konkrētāk, pārtikas un 
barības nekaitīguma, kā arī dzīvnieku 
veselības, aizsardzības un labturības jomā. 
Šajās jomās izstrādātie Savienības 
noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti. 
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178/200242 nosaka vispārējos principus un 
prasības, kas ir pamatā visiem uz pārtiku 
un barību attiecināmajiem Savienības un 
valstu pasākumiem, īpašu uzmanību 
pievēršot pārtikas nekaitīgumam, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un patērētāju 
interešu augsta līmeņa aizsardzību attiecībā 
uz pārtiku, kā arī efektīvu iekšējā tirgus 
darbību. Šī regula citstarp paredz, ka 
uzņēmēji, kas iesaistīti barības un pārtikas 
apritē, nedrīkst atturēt savus darbiniekus un 
citas personas no sadarbības ar 
kompetentajām iestādēm, ja šāda sadarbība 
var novērst, mazināt vai likvidēt pārtikas 
radītu risku. Ar Regulu (ES) 2016/429, ar 
ko paredz noteikumus par tādu 
pārnēsājamu dzīvnieku slimību, kuras var 
izplatīties uz citiem dzīvniekiem vai 
cilvēkiem, kontroli un novēršanu43, 
Savienības likumdevējs ir īstenojis līdzīgu 
pieeju attiecībā uz “Dzīvnieku veselības 
tiesību aktu”.

Regula (EK) Nr. 178/200242 nosaka 
vispārējos principus un prasības, kas ir 
pamatā visiem uz pārtiku un barību 
attiecināmajiem Savienības un valstu 
pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
pārtikas nekaitīgumam, lai nodrošinātu 
cilvēku veselības un patērētāju interešu 
augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz 
pārtiku, kā arī efektīvu iekšējā tirgus 
darbību. Šī regula citstarp paredz, ka 
uzņēmēji, kas ir iesaistīti barības un 
pārtikas apritē, nedrīkst atturēt savus 
darbiniekus un citas personas no sadarbības 
ar kompetentajām iestādēm, ja šāda 
sadarbība var novērst, mazināt vai likvidēt 
pārtikas radītu risku. Ar Regulu (ES) 
2016/429, ar ko paredz noteikumus par 
tādu pārnēsājamu dzīvnieku slimību, kuras 
var izplatīties uz citiem dzīvniekiem vai 
cilvēkiem, kontroli un novēršanu43, 
Savienības likumdevējs ir īstenojis līdzīgu 
pieeju attiecībā uz “Dzīvnieku veselības 
tiesību aktu”. Ar Padomes 
Direktīvu 98/58/EK43a un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/63/ES43b, kā arī Padomes 
Regulām (EK) Nr. 1/200543c un (EK) 
Nr. 1099/43d paredz noteikumus par 
dzīvnieku aizsardzību un labturību 
lauksaimniecībā, pārvadāšanas laikā, 
nonāvēšanas laikā un gadījumos, kad tos 
izmanto eksperimentāliem mērķiem. 

__________________ __________________

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. 
janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 28. janvāra Regula (EK) 
Nr. 178/2002 , ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1. lpp.).

43 OV L 84, 1. lpp. 43 OV L 84, 1. lpp.

43a Padomes 1998. gada 20. jūlija 
Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību 
(OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.).



AD\1162624LV.docx 11/87 PE623.622v02-00

LV

43b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 22. septembra 
Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 
33. lpp.).

43c Padomes 2004. gada 22. decembra 
Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto 
darbību laikā un grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 003, 
5.1.2005., 1. lpp.).

43d Padomes 2009. gada 24. septembra 
Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku 
aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 
18.11.2009., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība ir vēl viena joma, kur 
trauksmes cēlēji vislabāk var atklāt 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kuri 
var nopietni kaitēt sabiedrībai. Līdzīgi 
apsvērumi attiecas uz darbībām, ar ko tiek 
pārkāpta Direktīva par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību45, kas ievieš 
prasības par incidentu (tostarp tādu, kas 
nekompromitē personas datus) paziņošanu 
un drošības prasības pamatpakalpojumu 
sniedzējiem dažādās jomās (piemēram, 
enerģētikas, veselības aizsardzības, 
transporta, banku u. c. nozarēs) un digitālo 
pamatpakalpojumu (piemēram, 
mākoņdatošanas pakalpojumu) 
sniedzējiem. Trauksmes cēlēju ziņojumi 
šajā jomā ir īpaši vērtīgi, lai novērstu 
drošības incidentus, kas var ietekmēt 
būtiskas ekonomiskas un sabiedriskas 
darbības un plaši izmantotus digitālos 
pakalpojumus. Tas palīdz nodrošināt 
pakalpojumu nepārtrauktību, savukārt tā ir 

(14) Privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība ir vēl viena joma, kur 
trauksmes cēlēji vislabāk var atklāt 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kuri 
var nopietni kaitēt sabiedrībai. Līdzīgi 
apsvērumi attiecas uz darbībām, ar kurām
tiek pārkāpta Direktīva par tīklu un 
informācijas sistēmu drošību45, kas ievieš 
prasības par incidentu (tostarp tādu, kas 
neapdraud personas datus) paziņošanu un 
drošības prasības pamatpakalpojumu 
sniedzējiem dažādās jomās (piemēram, 
enerģētikas, tūrisma, veselības 
aizsardzības, transporta, banku, 
celtniecības u. c. nozarēs)  un digitālo 
pamatpakalpojumu (piemēram, 
mākoņdatošanas pakalpojumu) 
sniedzējiem, un tādu pamata komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem kā ūdens, 
elektrība un gāze. Trauksmes cēlēju 
ziņojumi šajā jomā ir īpaši vērtīgi, lai 
novērstu drošības incidentus, kas var 
ietekmēt būtiskas ekonomiskas un 
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iekšējā tirgus darbības un sabiedrības 
labklājības priekšnosacījums.

sabiedriskas darbības un plaši izmantotus 
digitālos pakalpojumus. Tas palīdz 
nodrošināt tādu pakalpojumu 
nepārtrauktību, kas ir būtiski svarīgi
iekšējā tirgus darbībai un sabiedrības 
labklājībai.

__________________ __________________

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gada 6. 
jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā.

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 
2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt 
vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas 
sistēmu drošību visā Savienībā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Aizsardzība būtu jānodrošina gan 
attiecībā uz personām, kas strādā 
Savienībā esošās struktūrās, gan arī 
attiecībā uz personām, kas strādā Eiropas 
struktūrās ārpus Savienības teritorijas. Tā 
būtu jāgarantē arī Savienības iestāžu, 
aģentūru un struktūru ierēdņiem, citiem 
darbiniekiem un stažieriem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, ir 
būtiski, lai attiecīgā informācija ātri 
nonāktu pie personām, kuras ir vistuvāk 
problēmas cēlonim, kurām ir vislielākās 
iespējas veikt izmeklēšanu un kurām ir 
pilnvaras šo problēmu novērst, ja tas ir 
iespējams. Tāpēc gan privātā, gan 
sabiedriskā sektora juridiskajām struktūrām 
ir jāizveido atbilstošas iekšējās ziņojumu 

(37) Lai varētu efektīvi atklāt un novērst 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus, var 
būt noderīgi nodrošināt, lai attiecīgā 
informācija ātri nonāktu pie personām, 
kuras ir vistuvāk problēmas cēlonim, 
kurām ir vislielākās iespējas veikt 
izmeklēšanu un kurām ir pilnvaras šo 
problēmu, ja ir iespējams, arī novērst. 
Tāpēc gan privātā, gan sabiedriskā sektora 
juridiskajām struktūrām ir jāizveido 
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saņemšanas un to pēckontroles procedūras. atbilstošas iekšējās ziņojumu saņemšanas 
un to pēckontroles procedūras.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Mazo un mikrouzņēmumu 
atbrīvojums no prasības izveidot iekšējos 
ziņošanas kanālus nebūtu jāattiecina uz 
privātiem uzņēmumiem, kuri darbojas 
finanšu pakalpojumu jomā. Šādiem 
uzņēmumiem būtu jāsaglabā pienākums 
izveidot iekšējos ziņošanas kanālus 
saskaņā ar pašreizējām saistībām, kas ir 
noteiktas Savienības acquis par finanšu 
pakalpojumiem.

(39) Mazo un mikrouzņēmumu 
atbrīvojums no prasības izveidot iekšējos 
ziņošanas kanālus nebūtu jāattiecina uz 
privātiem uzņēmumiem, kuri darbojas 
finanšu pakalpojumu jomā un jomās, 
kurās nodrošina tādu personu aprūpi, 
kurām ir smaga invaliditāte un/vai kuras 
ir neaizsargātas vai vārgas vecuma vai 
fizisku vai garīgu traucējumu dēļ. Šādiem 
uzņēmumiem būtu jāsaglabā pienākums 
izveidot iekšējos ziņošanas kanālus 
saskaņā ar pašreizējām saistībām, kas ir 
noteiktas Savienības acquis par finanšu 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Būtu skaidri jānosaka, ka tad, ja 
privātas juridiskās struktūras nenodrošina 
iekšējos ziņošanas kanālus, ziņojošām 
personām vajadzētu būtu iespējai tieši 
ziņot ārējām kompetentajām iestādēm un 
šīm personām būtu jāsaņem šajā direktīvā 
paredzētā aizsardzība pret represijām.

(40) Jebkurā gadījumā ziņojošām 
personām vajadzētu būtu iespējai ārēji 
ziņot tieši valsts iestādei (turpmāk 
“kompetentās iestādes”), kā arī izmantot 
savas informācijas atklāšanas tiesības, un 
šīm personām būtu jāsaņem šajā direktīvā 
paredzētā aizsardzība pret represijām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums



PE623.622v02-00 14/87 AD\1162624LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Iekšējām ziņošanas procedūrām 
būtu jānodrošina privāto juridisko struktūru 
iespēja pilnīgi konfidenciāli saņemt un 
izmeklēt ziņojumus, ko iesnieguši 
attiecīgās struktūras un tās 
meitasuzņēmumu vai saistīto uzņēmumu 
(“koncerns”) darbinieki, taču iespēju 
robežās arī ikviena šā koncerna pārstāvis 
un piegādātājs un ikviena persona, kura 
informāciju ieguvusi ar darbu saistītās 
aktivitātēs attiecīgajā struktūrā vai 
koncernā.

(44) Iekšējām ziņošanas procedūrām 
būtu jānodrošina privāto un publisko 
juridisko struktūru iespēja pilnīgi 
konfidenciāli saņemt un izmeklēt 
ziņojumus, kurus iesnieguši attiecīgās 
struktūras un tās meitasuzņēmumu vai 
saistīto uzņēmumu (“koncerns”) 
darbinieki, taču iespēju robežās arī ikviena 
šā koncerna pārstāvis un piegādātājs un 
ikviena persona, kura informāciju ir 
ieguvusi ar darbu saistītās aktivitātēs 
attiecīgajā struktūrā vai koncernā un, ja 
iespējams, tas būtu jādara tā, lai 
administratīvo procedūru apjoms būtu 
minimāls un ziņojumu savākšanā netiktu 
pieļautas nevajadzīgi garas pārrunas.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Iekšējās ziņošanas kontekstā ir 
būtiski sniegt kvalitatīvu un pārredzamu 
informāciju par ziņojuma pēckontroles 
procedūru, lai panāktu uzticību visas 
trauksmes cēlēju aizsardzības sistēmas 
efektivitātei un samazinātu iespējamību, ka 
tiks iesniegti nevajadzīgi turpmāki 
ziņojumi vai publiski paziņojumi. Ziņojošā 
persona būtu saprātīgā termiņā jāinformē 
par plānotajām vai jau veiktajām ziņojuma 
pēckontroles darbībām (piemēram, par 
lietas slēgšanu pietiekamu pierādījumu 
trūkuma vai citu iemeslu dēļ, iekšējas 
pierādījumu vākšanas sākumu un, 
iespējams, tajā gūtajiem konstatējumiem, 
un/vai īstenotajiem problēmas risināšanas 
pasākumiem, nodošanu kompetentajai 
iestādei turpmākas izmeklēšanas 
veikšanai), ciktāl šāda informācija neskar 
pierādījumu vākšanu vai izmeklēšanu vai 
neaizskar iesaistītās personas tiesības. Šāds 

(46) Iekšējās ziņošanas kontekstā ir 
būtiski sniegt kvalitatīvu un pārredzamu 
informāciju par ziņojuma pēckontroles 
procedūru, lai panāktu uzticību visas 
trauksmes cēlēju aizsardzības sistēmas 
efektivitātei un samazinātu iespējamību, ka 
tiks iesniegti nevajadzīgi turpmāki 
ziņojumi vai publiski paziņojumi. Ziņojošā 
persona būtu saprātīgā termiņā jāinformē 
par plānotajām vai jau veiktajām ziņojuma 
pēckontroles darbībām (piemēram, par 
lietas slēgšanu pietiekamu pierādījumu 
trūkuma vai citu iemeslu dēļ, iekšējas 
pierādījumu vākšanas sākumu un, 
iespējams, tajā gūtajiem konstatējumiem, 
un/vai īstenotajiem problēmas risināšanas 
pasākumiem, nodošanu kompetentajai 
iestādei turpmākas izmeklēšanas 
veikšanai), ciktāl šāda informācija neskar 
pierādījumu vākšanu vai izmeklēšanu vai 
neaizskar iesaistītās personas tiesības. Šāds 
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saprātīgs termiņš nedrīkstētu pārsniegt trīs 
mēnešus. Ja joprojām nav pieņemts 
lēmums par atbilstošām pēckontroles 
darbībām, ziņojošā persona būtu jāinformē 
par to un par jebkādu turpmāk paredzēto 
atgriezenisko saiti.

saprātīgs termiņš nedrīkstētu pārsniegt trīs 
mēnešus. Ja joprojām nav pieņemts 
lēmums par atbilstošām pēckontroles 
darbībām, ziņojošā persona būtu jāinformē 
par to un par jebkādu turpmāk paredzēto 
atgriezenisko saiti. Ziņojošā persona būtu 
jāinformē par izmeklēšanas gaitu un viņai 
būtu jāvar iepazīties ar ziņojuma projektu 
vismaz vienu reizi, lai to pārskatītu, 
komentētu un vajadzības gadījumā labotu, 
taču ziņojošajai personai šī iespēja
obligāti jāizmanto nav. Minētie komentāri 
būtu jāiekļauj un jāņem vērā, veicot šīs 
izmeklēšanas uzraudzīšanu. Ziņojošā 
persona būtu jāinformē par izmeklēšanas 
rezultātu un viņai vajadzētu būt iespējai 
pārskatīt un komentēt izmeklēšanas 
galīgo ziņojumu. Attiecīgie komentāri 
būtu jāiekļauj galīgajā ziņojumā.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Personām, kuras apsver iespēju 
ziņot par Savienības tiesību pārkāpumiem, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai 
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Privātajām un 
sabiedriskajām struktūrām, kurās ir 
ieviestas iekšējās ziņošanas procedūras, 
jāsniedz informācija gan par šīm 
procedūrām, gan par procedūrām, kas 
jāveic, lai ziņotu ārējām kompetentajām 
iestādēm. Šādai informācijai jābūt viegli 
saprotamai un pieejamai, tostarp, cik vien 
iespējams, arī citām personām, kas nav 
darbinieki un kuras sazinās ar attiecīgo 
struktūru ar darbu saistītās aktivitātēs, 
piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, 
izplatītājiem, piegādātājiem un biznesa 
partneriem. Piemēram, šādu informāciju 
var novietot redzamā vietā, kas pieejama 
visām attiecīgajām personām, vai 
struktūras tīmekļa vietnē, kā arī iekļaut 
mācībās vai kursos par profesionālo ētiku 

(47) Personām, kuras apsver iespēju 
ziņot par Savienības tiesību pārkāpumiem, 
vajadzētu būtu iespējai pieņemt ar 
informāciju pamatotu lēmumu par to, vai
ziņot, kā ziņot un kad ziņot. Šajā nolūkā 
viņām vajadzētu būt iespējai vērsties pie 
valsts iestādes, kas ir pirmais informācijas 
punkts un kontaktpunkts, un lūgt tai 
padomu. Viņām vajadzētu būt iespējai 
vērsties arī pie pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas ir iesaistītas trauksmes 
cēlēju aizsardzībā. Privātajām un 
sabiedriskajām struktūrām, kurās ir 
ieviestas iekšējās ziņošanas procedūras, ir 
jāsniedz informācija gan par šīm 
procedūrām, gan par procedūrām, kas 
jāveic, lai ziņotu ārējām kompetentajām 
iestādēm. Tām būtu arī jāsniedz 
informācija par trauksmes cēlējiem 
nodrošinātajām tiesībām, jo īpaši par viņu 
tiesībām atklāt informāciju, kuras garantē 
šī direktīva, un par viņu iespēju šajā 
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un godprātību. nolūkā vērsties pie pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas ir iesaistītas trauksmes 
cēlēju aizsardzībā, jo īpaši pie tām, kas 
sniedz stratēģiskas un juridiskas 
konsultācijas trauksmes cēlējiem. Šādai 
informācijai ir jābūt viegli saprotamai un 
pieejamai, tostarp, cik vien iespējams, arī 
citām personām, kas nav darbinieki un 
kuras sazinās ar attiecīgo struktūru ar darbu 
saistītās aktivitātēs, piemēram, 
pakalpojumu sniedzējiem, izplatītājiem, 
piegādātājiem un biznesa partneriem. 
Piemēram, šādu informāciju var novietot 
redzamā vietā, kas pieejama visām 
attiecīgajām personām, vai struktūras 
tīmekļa vietnē, kā arī iekļaut mācībās vai 
kursos par profesionālo ētiku un 
godprātību.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Veicot regulāru kompetento iestāžu 
procedūru pārskatīšanu un paraugprakses 
apmaiņu, būtu jānodrošina šo procedūru 
atbilstība un līdz ar to piemērotība to 
mērķim.

(59) Veicot regulāru kompetento iestāžu 
procedūru pārskatīšanu un paraugprakses, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju ieteikumu, apmaiņu, būtu 
jānodrošina šo procedūru atbilstība un līdz 
ar to piemērotība to mērķim.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Ziņojošām personām vispirms 
noteikti būtu jāizmanto pieejamie iekšējie 
ziņošanas kanāli un jāziņo savam darba 
devējam. Taču var būt gadījumi, kad 
iekšējie ziņošanas kanāli nav izveidoti 
(struktūrās, kam nav pienākuma izveidot 
šādus kanālus saskaņā ar šo direktīvu vai 

svītrots
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piemērojamiem valsts tiesību aktiem) vai 
to izmantošana nav obligāta (piemēram, 
ja personas nav darba attiecībās), vai tie 
tika izmantoti, bet nedarbojās pienācīgi 
(piemēram, ziņojums netika izskatīts 
rūpīgi vai saprātīgā termiņā vai netika 
veiktas nekādas pārkāpuma novēršanas 
darbības, lai gan pierādījumu vākšanas 
rezultāti bija pozitīvi).

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ziņojošās personas būtu jāaizsargā 
pret jebkādām — tiešām un netiešām —
represijām, ko īsteno viņu darba devējs vai 
klients / pakalpojumu saņēmējs un 
personas, kuras strādā vai rīkojas tā labā, 
tostarp līdzstrādnieki un tās pašas vai citas 
organizācijas vadītāji, ar ko ziņojošā 
persona saskaras ar darbu saistītās 
aktivitātēs, kurās iesaistītā persona pieļauj 
vai iesaka veikt represijas. No represīviem 
pasākumiem jāaizsargā ne tikai ziņojošā 
persona, bet arī juridiskā struktūra, kuru 
persona pārstāv un pret kuru var tikt vērsti 
šādi pasākumi, piemēram, pakalpojumu 
sniegšanas liegums, iekļaušana melnajā 
sarakstā vai boikotēšana. Netiešas 
represijas ir arī darbības, kas veiktas pret 
ziņojošās personas radiniekiem, kuri darba 
attiecību ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās 
personas darba devēju, vai 
klientu / pakalpojumu saņēmēju un
darbinieku pārstāvjiem, kuri ir snieguši 
atbalstu ziņojošai personai.

(65) Ziņojošās personas būtu jāaizsargā 
pret jebkādām — tiešām un netiešām —
represijām, ko īsteno viņu darba devējs vai 
klients / pakalpojumu saņēmējs un 
personas, kuras strādā vai rīkojas tā labā, 
tostarp līdzstrādnieki un tās pašas vai citas 
tādas organizācijas vadītāji, ar ko ziņojošā 
persona saskaras ar darbu saistītās 
aktivitātēs. No represīviem pasākumiem ir 
jāaizsargā ne tikai ziņojošā persona, bet arī 
juridiskā struktūra, kuru persona pārstāv un 
pret kuru var tikt vērsti šādi pasākumi, 
piemēram, pakalpojumu sniegšanas 
liegums, iekļaušana melnajā sarakstā vai 
uzņēmējdarbības boikotēšana. Aizsardzība 
pret represijām būtu jāsniedz arī fiziskām 
personām, kas ir cieši saistītas ar ziņojošo 
personu, neatkarīgi no šādu personu 
darbības rakstura un tā, vai tās saņem vai 
nesaņem atalgojumu. Netiešas represijas ir 
arī darbības, kas ir veiktas pret ziņojošās 
personas radiniekiem, kuri darba attiecību 
ietvaros arī ir saistīti ar ziņojošās personas 
darba devēju, vai klientu / pakalpojumu 
saņēmēju un to fizisko personu
pārstāvjiem, kuri ir snieguši atbalstu 
ziņojošai personai.
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecīgā informācija tiktu sniegta 
lietotājdraudzīgā veidā un būtu viegli 
pieejama plašākai sabiedrībai. Vajadzētu 
būt pieejamām individuālām, objektīvām 
un konfidenciālām bezmaksas 
konsultācijām, piemēram, par to, vai uz 
konkrēto informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 
piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
noziegumi tiek atklāti laikus vai pat 
novērsti.

(67) Iespējamie trauksmes cēlēji, kuriem 
nav skaidrības par to, kā ziņot un vai viņi 
pēc tam tiks aizsargāti, var izlemt to 
nedarīt vai savas informācijas izpaušanas 
tiesības neizmantot. Tāpēc iespējamajiem 
trauksmes cēlējiem vajadzētu būt iespējai 
no kompetentajām iestādēm kā pirmā 
informācijas punkta un kontaktpunkta 
saņemt visu informāciju par viņu tiesībām 
un viņiem pieejamajām ziņošanas 
procedūrām, konsultācijas un norādes par 
veicamajām darbībām. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai attiecīgā informācija tiktu 
sniegta lietotājdraudzīgā veidā un būtu 
viegli pieejama visai sabiedrībai. Vajadzētu 
būt pieejamām individuālām, objektīvām 
un konfidenciālām bezmaksas 
konsultācijām, piemēram, par to, vai uz
konkrēto informāciju attiecas piemērojamie 
trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi, 
kurš ziņošanas kanāls būtu piemērotākais 
un kādas ir iespējamās alternatīvās 
procedūras, ja uz informāciju neattiecas 
piemērojamie noteikumi (“virziena 
norādes”). Šādu konsultāciju pieejamība 
var palīdzēt nodrošināt, ka ziņojumus 
iesniedz, izmantojot atbilstošus kanālus, 
atbildīgā veidā un ka pārkāpumi un 
noziegumi tiek atklāti laikus vai pat 
novērsti. Papildus tam ne vien 
kompetentajām iestādēm, bet arī 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kas ir iesaistītas trauksmes cēlēju 
aizsardzībā, jo īpaši stratēģisko un 
juridisko konsultāciju sniegšanā viņiem 
vai šīs direktīvas izpildes uzraudzībā, arī 
vajadzētu kalpot par iespējamo trauksmes 
cēlēju kontaktpunktu, kas viņiem sniegtu 
visu informāciju par viņu tiesībām un 
viņiem pieejamajām ziņošanas 
procedūrām, norādītu, pie kādas 
kompetentās iestādes vērsties, sniegtu 
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viņiem konsultācijas un norādes par 
veicamajām darbībām.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Atbilstīgi noteiktam valstu 
regulējumam un konkrētos gadījumos 
ziņojošās personas, pret kurām tiek vērstas 
represijas, var izmantot dažādus 
apliecinājumus par viņu atbilstību 
piemērojamo noteikumu nosacījumiem. 
Neatkarīgi no šādām iespējām būtu 
jānodrošina, ka ziņojošajām personām ir 
efektīvi pieejama pārskatīšana tiesā, ja 
tiesa ir kompetenta lemt, vai, balstoties uz 
visiem lietas individuālajiem apstākļiem, 
ziņojošās personas atbilst piemērojamo 
noteikumu nosacījumiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
   

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Ar šo direktīvu tiek ieviesti 
minimālie standarti, un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pilnvarotām ieviest vai 
uzturēt labvēlīgākus noteikumus 
ziņojošajai personai ar nosacījumu, ka šādi 
noteikumi netraucē īstenot iesaistīto 
personu aizsardzības pasākumus.

(80) Ar šo direktīvu tiek ieviesti 
minimālie standarti, un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pilnvarotām un vajadzētu 
tikt mudinātām ieviest vai uzturēt 
labvēlīgākus noteikumus ziņojošajai 
personai ar nosacījumu, ka šādi noteikumi 
netraucē īstenot iesaistīto personu 
aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nolūkā veicināt Savienības tiesību 
aktu un politikas izpildi konkrētās jomās šī 
direktīva nosaka kopējos minimālos 
standartus attiecībā uz tādu personu 
aizsardzību, kuras ziņo par turpmāk 
uzskaitītajām nelikumīgajām darbībām
vai tiesību aktu ļaunprātīgu izmantošanu:

1. Nolūkā garantēt un veicināt 
Savienības tiesību aktu un politikas izpildi
šī direktīva nosaka kopējos minimālos 
standartus attiecībā uz tādu personu 
aizsardzību, kuras ziņo par nelikumīgām 
darbībām, tiesību aktu ļaunprātīgu 
izmantošanu vai pasākumiem, kas ir 
pretrunā Savienības tiesību aktu mērķiem, 
jo īpaši šādās jomās:

a) pārkāpumi šādās jomās, uz kurām 
attiecas pielikumā (I un II daļa) uzskaitīto 
Savienības tiesību aktu darbības joma:

a) pārkāpumi šādās jomās, uz kurām 
attiecas Savienības tiesību aktu darbības 
joma un jo īpaši to aktu darbības joma, kas 
ir uzskaitīti pielikumā (I un II daļa):

i) publiskais iepirkums; i) publiskais iepirkums;

ii) finanšu pakalpojumi, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršana;

ii) finanšu pakalpojumi, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršana;

iia) sociālās normas, veselība un 
darba drošība;

iii) produktu drošība; iii) pārtikas un nepārtikas produktu 
nekaitīgums;

iv) transporta drošība; iv) transporta drošība;

v) vides aizsardzība; v) vides aizsardzība, ilgtspējīga 
attīstība, atkritumu apsaimniekošana, 
jūras, gaisa un trokšņa piesārņojums, 
ūdeņu un augsnes resursu aizsardzība un 
apsaimniekošana, dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un cīņa pret 
klimata pārmaiņām un noziegumiem pret 
dzīvo dabu;

vi) kodoldrošums; vi) kodoldrošums;

vii) pārtikas un barības nekaitīgums,
dzīvnieku veselība un labturība;

vii) pārtikas un barības nekaitīgums,

viia) dzīvnieku aizsardzība, veselība un 
labturība;

viii) sabiedrības veselība; viii) sabiedrības veselība;

ix) patērētāju tiesību aizsardzība; ix) patērētāju tiesību aizsardzība;

x) privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība un tīkla un informācijas 
sistēmu drošība;

x) privātās dzīves un personas datu 
aizsardzība un tīkla un informācijas 
sistēmu drošība;
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ab) vārda un informācijas brīvība, kas 
ir paredzēta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 11. pantā un 
minētajā pantā balstītajā judikatūrā;

ac) nodokļu nemaksāšana, 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu samazināšana;

ad) sociālais, vides, ekonomiskais un 
fiskālais dempings;

ae) ekocīds;

b) LESD 101., 102., 106., 107. un 
108. panta pārkāpumi un pārkāpumi, kas 
ietilpst Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 2015/1589 
darbības jomā;

b) konkurences tiesības, jo īpaši 
LESD 101., 102., 106., 107. un 108. panta 
pārkāpumi un pārkāpumi, kas ietilpst 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 un 
Padomes Regulas (ES) 2015/1589 darbības 
jomā;

c) pārkāpumi, kas ietekmē
Savienības finansiālās intereses, kā 
definēts LESD 325. pantā un kā papildus 
precizēts Direktīvā (ES) 2017/1371 un 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013;

c) Savienības finansiālās intereses, kā 
definēts LESD 325. pantā un jo īpaši 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2017/1371 un 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013;

d) pārkāpumi iekšējā tirgū, kā 
noteikts LESD 26. panta 2. punktā, 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas ir pretrunā 
noteikumiem par uzņēmumu ienākuma 
nodokli, un mehānismiem, kuru nolūks ir 
iegūt nodokļu atvieglojumus, vēršoties pret 
piemērojamā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību akta formulējumu un 
mērķi.

d) iekšējais tirgus, kā noteikts LESD 
26. panta 2. punktā, attiecībā uz darbībām, 
kas ir pretrunā noteikumiem par 
uzņēmumu ienākuma nodokli, vai
mehānismiem, kuru nolūks ir iegūt 
nodokļu atvieglojumus, vēršoties pret 
piemērojamā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa tiesību akta priekšmetu vai 
nolūku.

2. Ja Savienības nozaru tiesību aktos, 
kas uzskaitīti pielikuma 2. daļā, ir paredzēti 
īpaši noteikumi par pārkāpumu ziņošanu, 
tad piemēro šos noteikumus. Šīs direktīvas 
noteikumi ir piemērojami visos ar ziņojošo 
personu aizsardzību saistītos gadījumos, 
kuri nav reglamentēti attiecīgajos 
Savienības nozaru tiesību aktos.

2. Ja Savienības nozaru tiesību aktos, 
kas uzskaitīti pielikuma 2. daļā, ir paredzēti 
īpaši noteikumi par pārkāpumu ziņošanu, 
tad piemēro šos noteikumus. Šīs direktīvas 
noteikumi ir piemērojami visos ar ziņojošo 
personu aizsardzību saistītos gadījumos, 
kuri nav reglamentēti attiecīgajos 
Savienības nozaru tiesību aktos, un 
papildina pielikumā uzskaitītās konkrētās 
regulas, ja tās trauksmes cēlējiem sniedz 
lielāku aizsardzību. Šo punktu piemēro 
tikai gadījumos, kad attiecīgajai nozarei 
veltītajos tiesību aktos paredzētais 
aizsardzības līmenis ir augstāks par šajā 
direktīvā noteikto.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) jebkurai personai, kura strādā 
darbuzņēmēju, apakšuzņēmēju un 
piegādātāju uzraudzībā un vadībā.

d) jebkurai personai, kura strādā 
darbuzņēmēju, apakšuzņēmēju, 
piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju
uzraudzībā un vadībā.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo direktīvu piemēro Savienības 
iestāžu, aģentūru un struktūru ierēdņiem, 
citiem darbiniekiem un stažieriem.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šo direktīvu piemēro fiziskām 
personām, kas atbilst 1. pantā sniegtajai 
Savienībā atrodošos privāto vai publisko 
juridisko struktūru, kā arī ārpus 
Savienības esošu Eiropas privāto vai 
publisko juridisko struktūru definīcijai.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šo direktīvu piemēro arī fiziskām 
personām, kas ir starpnieces starp 
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ziņojošo personu un personu, kura izplata 
attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “ziņošana” ir informācijas 
sniegšana par pārkāpumu, kas noticis vai 
var notikt organizācijā, kurā ziņojošā 
persona strādā vai ir strādājusi, vai citā 
organizācijā, ar kuru tā sazinās vai 
sazinājās saistībā ar darbu;

5. “ziņošana” ir informācijas 
sniegšana par pārkāpumu, kas noticis vai 
var notikt, un/vai gadījumos, kad pastāv 
lielas un nenovēršamas briesmas vai 
risks, ka tiks nodarīts neatgriezenisks 
kaitējums personai vai tās īpašumam
organizācijā, kurā ziņojošā persona strādā 
vai ir strādājusi, vai citā organizācijā, ar 
kuru tā sazinās vai sazinājās;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “ziņojošā persona” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas ziņo vai publisko ar 
darbu saistītu aktivitāšu kontekstā iegūtu 
informāciju par pārkāpumiem;

9. “ziņojošā persona” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas ziņo vai publisko 
informāciju par pārkāpumiem;

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “represijas” ir jebkāda draudēta vai 
faktiska darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana, kas 
notiek ar darbu saistītā kontekstā un izraisa 
vai var izraisīt nepamatotu kaitējumu 
ziņojošai personai;

12. “represijas” ir jebkāda draudēta vai 
faktiska darbība vai bezdarbība, kuras 
cēlonis ir iekšējā vai ārējā ziņošana vai 
atklāšana, kas notiek ar darbu saistītā 
kontekstā un izraisa vai var izraisīt 
nepamatotu kaitējumu ziņojošai personai;
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “pēckontrole” ir jebkāda iekšēja vai 
ārēja darbība, ko veicis ziņojuma saņēmējs, 
lai novērtētu ziņojumā izteikto 
apgalvojumu precizitāti un, ja 
nepieciešams, reaģētu uz paziņoto 
pārkāpumu, tostarp tādas darbības kā 
iekšēja pierādījumu vākšana, izmeklēšana,
saukšanu pie atbildības, līdzekļu atgūšana 
un lietas slēgšana;

13. “pēckontrole” ir jebkāda iekšēja vai 
ārēja darbība, ko veicis ziņojuma saņēmējs, 
lai novērtētu ziņojumā izteikto 
apgalvojumu precizitāti un, ja 
nepieciešams, reaģētu uz paziņoto 
pārkāpumu, tostarp tādas darbības kā 
iekšēja pierādījumu vākšana, izmeklēšana, 
saukšana pie atbildības, līdzekļu atgūšana 
un lietas slēgšana, kā arī jebkādi citi 
piemēroti korektīvi pasākumi;

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Pienākums ieviest iekšējos ziņošanas 
kanālus un ziņojumu saņemšanas un to 

pēckontroles procedūras

Pienākums ieviest iekšējos ziņošanas 
kanālus un ziņojumu saņemšanas un to 
pēckontroles, kā arī trauksmes cēlēju 

aizsardzības procedūras

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc apspriedēm ar 
sociālajiem partneriem, ja tādas 
nepieciešamas, izveido iekšējos kanālus, 
kā arī ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās struktūras, kas darbojas privātajā 
un sabiedriskajā sektorā, pēc apspriedēm ar 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām izveido iekšējos 
kanālus, kā arī ziņošanas un ziņojumu 
pēckontroles procedūras. Tās nodrošina, 
ka privātā un sabiedriskā sektora 
juridiskās struktūras piešķir šādiem 
kanāliem atbilstošus resursus, lai tie 
varētu pienācīgi darboties.

2. Šādi kanāli un procedūras sniedz 
struktūras darbiniekiem iespēju ziņot. Tie 
var sniegt iespēju ziņot arī citām personām, 
kuras sazinās ar attiecīgo struktūru saistībā 
ar darbu un ir minētas 2. panta 1. punkta 

2. Šādi kanāli un procedūras sniedz 
struktūras darbiniekiem iespēju ziņot. Tie 
var sniegt iespēju ziņot arī citām personām, 
kuras sazinās ar attiecīgo struktūru saistībā 
ar darbu un ir minētas 2. panta 1. punkta 
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b), c) un d) apakšpunktā, bet šīm personu 
kategorijām iekšējo ziņošanas kanālu 
izmantošana nav obligāta.

b), c) un d) apakšpunktā.

3. Privātā sektora juridiskās 
struktūras, kas minētas 1. punktā, ir:

3. Privātā sektora juridiskās 
struktūras, kas minētas 1. punktā, ir:

a) privātas juridiskās struktūras ar 
50 vai vairāk darbiniekiem;

a) privātas juridiskās struktūras ar 
50 vai vairāk darbiniekiem;

b) privātas juridiskās struktūras, kuru 
gada apgrozījums vai gada bilance kopumā 
sasniedz vai pārsniedz 10 miljonus EUR;

b) privātas juridiskās struktūras, kuru 
gada apgrozījums vai kuru koncerna gada 
bilance kopumā sasniedz vai pārsniedz 
10 miljonus EUR;

c) jebkāda lieluma privātās juridiskās 
struktūras, kas darbojas finanšu 
pakalpojumu jomā vai var būt pakļautas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas riskam, kā noteikts 
pielikumā iekļautajos Savienības tiesību 
aktos.

c) jebkāda lieluma privātās juridiskās 
struktūras, kas darbojas finanšu 
pakalpojumu jomā vai var būt pakļautas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, 
terorisma finansēšanas un — jomās ar 
veselības apdraudējuma riskiem — vides 
vai sabiedrības veselības riskam, kā
noteikts pielikumā iekļautajos Savienības 
tiesību aktos.

ca) jebkāda lieluma privātās vai 
publiskās juridiskās struktūras, kuras 
nodrošina aprūpi personām ar smagu 
invaliditāti un/vai personām, kuras ir gan 
neaizsargātas, gan vārgas vecuma vai 
fizisku vai garīgu traucējumu dēļ;

4. Pēc atbilstoša riska novērtējuma, 
ņemot vērā struktūru darbības veidu un no 
tā izrietošo riska līmeni, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai mazās privātās juridiskās 
struktūrās, kas minētas Komisijas 2003.
gada 6. maija Ieteikumā62 un kas nav 3.
punkta c) apakšpunktā minētās, izveido
iekšējos ziņošanas kanālus un procedūras.

4. Pēc atbilstoša riska novērtējuma, 
ņemot vērā struktūru darbības veidu un no 
tā izrietošo riska līmeni, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai mazās privātās juridiskās
struktūrās, kas minētas Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā62 un kas nav 
3. punkta c) un ca) apakšpunktā minētās
struktūras, izveidotu iekšējos ziņošanas 
kanālus un procedūras.

5. Par jebkuru dalībvalsts lēmumu, 
kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu, paziņo 
Komisijai, norādot arī tā pamatojumu un 
riska novērtējumā izmantotos kritērijus. 
Komisija minēto lēmumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm.

5. Par jebkuru dalībvalsts lēmumu, 
kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu, paziņo 
Komisijai, norādot arī tā pamatojumu un 
riska novērtējumā izmantotos kritērijus. 
Komisija minēto lēmumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm.

6. Šā panta 1. punktā minētās 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras ir:

6. Šā panta 1. punktā minētās 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras ir:

a) valsts pārvaldes iestādes; a) valsts pārvaldes iestādes;
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b) reģionālās pārvaldes iestādes un 
struktūrvienības;

b) reģionālās pārvaldes iestādes un 
struktūrvienības;

c) pašvaldības ar vairāk nekā 
10 000 iedzīvotāju;

c) pašvaldības ar vairāk nekā 
10 000 iedzīvotāju;

d) citas struktūras, kas ir publisko 
tiesību subjekti.

d) citas struktūras, kas ir publisko 
tiesību subjekti;

da) Savienības iestādes, aģentūras un 
struktūras.

__________________ __________________

62 Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums 
par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

62 Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums 
par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Iekšējās ziņošanas un ziņojumu 
pēckontroles procedūras

Iekšējās ziņošanas un ziņojumu 
pēckontroles procedūras

1. Direktīvas 4. pantā minētās 
ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras nodrošina turpmāk minēto:

1. Direktīvas 4. pantā minētās 
ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras nodrošina turpmāk minēto:

-a) jebkādas noderīgas informācijas
pieejamības nodrošināšanu par iekšējās 
ziņošanas procedūrām un ziņojumu 
pēckontroli;

a) ziņojumu saņemšanas kanālus, kuri 
ir izstrādāti, izveidoti un darbojas veidā, 
kas nodrošina ziņojošās personas 
identitātes konfidencialitāti un nepieļauj 
nepilnvarotu darbinieku piekļuvi;

a) ziņojumu saņemšanas kanālus, kuri 
ir izstrādāti, izveidoti un darbojas veidā, 
kas nodrošina ziņojošās personas 
identitātes konfidencialitāti un nepieļauj 
nepilnvarotu darbinieku piekļuvi;

b) par ziņojumu pēckontroli atbildīgās 
personas vai struktūrvienības iecelšanu;

b) par ziņojumu pēckontroli atbildīgās 
personas vai struktūrvienības iecelšanu;

c) ziņojumu rūpīgu pēckontroli, ko 
veic ieceltā persona vai struktūrvienība;

c) ziņojumu rūpīgu pēckontroli, ko 
veic ieceltā persona vai struktūrvienība, un 
vajadzības gadījumā — piemērotu un 
savlaicīgu rīcību;

ca) atzīmi par saņemšanu piecu dienu 
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laikā;

d) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas, lai 
nodrošinātu ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma 
pēckontroli;

d) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas, lai 
nodrošinātu ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma 
pēckontroli;

da) ziņojošās personas iespēju, taču ne 
pienākumu pārlasīt, pārbaudīt un 
komentēt galīgo ziņojumu pēc 
izmeklēšanas, un ziņojošās personas 
komentāru obligātu iekļaušanu galīgajā 
ziņojumā un, ja iespējams, ziņojuma 
publikācijā;

db) ziņojuma publicēšanu, vienlaikus 
saglabājot ziņojošās personas anonimitāti, 
ja vien ziņojošā persona nepauž pretēju 
vēlmi, attiecīgās privātā un sabiedriskā 
sektora juridiskās struktūras publiskajos 
ziņošanas kanālos, jo īpaši ietverot 
izmeklēšanas kopsavilkumu, izmeklēšanas 
rezultātu, ziņojošās personas galīgos 
komentārus un korektīvos pasākumus, 
kurus ir veikusi attiecīgā struktūra;

e) saprotamu un viegli pieejamu 
informāciju par procedūrām un informāciju 
par to, kādā veidā un kādos apstākļos 
ziņojumus var iesniegt ārējām 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
13. panta 2. punktu un, attiecīgā gadījumā, 
Savienības struktūrām, birojiem un 
aģentūrām. 

e) saprotamu un viegli pieejamu 
informāciju par procedūrām un informāciju 
par to, kādā veidā un kādos apstākļos 
ziņojumus var iesniegt ārējām 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
13. panta 2. punktu un, attiecīgā gadījumā, 
Savienības struktūrām, birojiem un 
aģentūrām. 

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētie kanāli nodrošina iespēju ziņot 
visos turpmāk uzskaitītajos veidos:

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētie kanāli nodrošina iespēju ziņot 
visos turpmāk uzskaitītajos veidos:

a) rakstiski ziņojumi elektroniskā vai 
drukātā formātā un/vai mutisks —
ierakstīts vai neierakstīts — ziņojums pa 
tālruni; 

a) rakstiski ziņojumi elektroniskā vai 
drukātā formātā un/vai mutisks —
ierakstīts vai neierakstīts — ziņojums pa 
tālruni; 

b) klātienē tiekoties ar personu vai 
struktūrvienību, kas iecelta saņemt 
ziņojumus.

b) klātienē tiekoties ar personu vai 
struktūrvienību, kas iecelta saņemt 
ziņojumus, arodbiedrības pārstāvja vai 
sava juridiskā pārstāvja pavadībā, ja 
ziņojošā persona tā vēlas.

Ziņošanas kanāli var darboties iekšēji, t. i, 
šajā nolūkā ieceltās personas vai 

Ziņošanas kanāli var darboties iekšēji, t. i, 
šajā nolūkā ieceltās personas vai 
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struktūrvienības vadībā, vai to darbību var 
nodrošināt ārēji ar trešās puses 
starpniecību, ja vien tiek ievērotas 
1. punkta a) apakšpunktā minētās 
garantijas un prasības.

struktūrvienības vadībā, vai to darbību var 
nodrošināt ārēji ar trešās puses 
starpniecību, ja vien tiek ievērotas 
1. punkta a) apakšpunktā minētās 
garantijas un prasības.

2.a Ja tiek veikts un saglabāts tālruņa 
sarunas ieraksts, ir jāsaņem trauksmes 
cēlēja iepriekšēja piekrišana un jāgarantē 
konfidencialitāte, lai nodrošinātu 
trauksmes cēlēja aizsardzību.

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā persona vai struktūrvienība var būt 
tā pati persona, kas ir kompetenta saņemt 
ziņojumus. Papildu personas var tikt 
ieceltas par “uzticības personām”, kurām 
ziņojošās personas un personas, kuras 
plāno ziņot, var lūgt konfidenciālas 
konsultācijas. 

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā persona vai struktūrvienība var būt 
tā pati persona, kas ir kompetenta saņemt 
ziņojumus. Papildu personas var tikt 
ieceltas par “uzticības personām”, kurām 
ziņojošās personas un personas, kuras 
plāno ziņot, var lūgt konfidenciālas 
konsultācijas. 

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Pienākums izveidot ārējos ziņošanas 
kanālus un veikt ziņojumu pēckontroli

Tādu valsts iestāžu izveide, kas pārzinātu 
ziņošanu un trauksmes cēlēju aizsardzību

1. Dalībvalstis ieceļ iestādes, kas ir 
kompetentas saņemt un apstrādāt 
ziņojumus.

1. Dalībvalstis ieceļ vai izveido valsts 
iestādes, kas saņemtu un izskatītu 
ziņojumus un nodrošinātu, ka attiecībā uz 
tiem nodrošina rūpīgu pēckontroli un ka 
ziņojošās personas tiek aizsargātas;

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
dalībvalsts iestāde:

a) izveido neatkarīgus un autonomus 
ārējos ziņošanas kanālus, kuri ir gan droši, 
gan garantē konfidencialitāti un kurus 
izmanto, lai saņemtu un apstrādātu 
ziņojošās personas sniegto informāciju;

a) izveido neatkarīgus un autonomus 
ārējos ziņošanas kanālus, kuri ir gan droši, 
gan garantē konfidencialitāti un kurus 
izmanto, lai saņemtu un apstrādātu 
ziņojošās personas sniegto informāciju;

b) nodrošina ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma
pēckontroli saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus vai pienācīgi 
pamatotos gadījumos — sešus mēnešus;

b) nodrošina ziņojošajai personai 
atgriezenisko saiti par ziņojuma 
pēckontroli saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus vai pienācīgi 
pamatotos gadījumos — sešus mēnešus;
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c) ziņojumā iekļauto informāciju 
pārsūta attiecīgajām Savienības 
kompetentajām iestādēm, birojiem vai 
aģentūrām turpmākai izmeklēšanai, ja tas ir 
paredzēts valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

c) ziņojumā iekļauto informāciju 
attiecīgajā gadījumā pārsūta Savienības 
kompetentajām iestādēm, birojiem vai 
aģentūrām turpmākai izmeklēšanai, ja tas ir 
paredzēts valsts vai Savienības tiesību 
aktos, un, izmantojot visus nepieciešamos 
līdzekļus, par to nekavējoties informē 
trauksmes cēlēju;

ca) sniedz ziņojošajai personai 
iespēju — taču bez pienākuma — pārlasīt, 
pārbaudīt un komentēt ziņojuma projektu 
izmeklēšanas laikā un galīgo ziņojumu 
pirms tā publicēšanas pēc izmeklēšanas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot ziņojošās 
personas komentārus;

cb) savos ziņošanas kanālos publicē 
ziņojuma saturu, vienlaikus saglabājot 
ziņojošās personas anonimitāti, ja vien 
viņa nepauž pretēju vēlmi;

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes veic ziņojumu 
pēckontroli, īstenojot nepieciešamos 
pasākumus, un atbilstošā apmērā izmeklē 
ziņojuma priekšmetu. Kompetentās
iestādes informē ziņojošo personu par 
izmeklēšanas galarezultātu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
iestāde veic ziņojumu pēckontroli, 
īstenojot nepieciešamos pasākumus, un 
atbilstošā apmērā izmeklē ziņojuma 
priekšmetu. Valsts iestādes informē 
ziņojošo personu par izmeklēšanas 
galarezultātu.

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
iestādes var veikt attiecīgus korektīvos 
pasākumus.

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
iestāde publicē galīgo ziņojumu, 
vienlaikus saglabājot ziņojošās personas 
anonimitāti, ja vien ziņojošā persona 
neatsakās no tiesībām uz anonimitāti, un 
ka valsts iestāde ziņojumā ietver ziņojošās 
personas komentārus, kā arī, attiecīgā 
gadījumā, korektīvos pasākumus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
iestāde, kas saņēmusi ziņojumu, bet nav 
kompetenta reaģēt uz paziņoto pārkāpumu, 
nosūta to kompetentajai iestādei un par to 
informē ziņojošo personu.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
iestāde, kas saņēmusi ziņojumu, bet nav 
kompetenta reaģēt uz paziņoto pārkāpumu, 
nekavējoties nosūta to valsts iestādei un
uzreiz par to informē ziņojošo personu.

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
procedūras laikā trauksmes cēlējiem ir 
pieejams juridiskais atbalsts. Tās 
pastāvīgu juridisku konsultāciju 
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pieejamību garantē visiem potenciālajiem 
trauksmes cēlējiem. 

4.b Dalībvalstis garantē, ka ziņojošām 
personām procedūras laikā ir pieejama 
juridiska palīdzība.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tos izstrādā, uzstāda un izmanto 
tādā veidā, kas nodrošina informācijas 
pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti 
un nepieļauj nepilnvarotu kompetentās 
iestādes darbinieku piekļuvi;

b) tos izstrādā, uzstāda un izmanto 
tādā veidā, kas nodrošina informācijas 
pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti 
un nepieļauj kompetento iestāžu 
nepilnvarotu darbinieku piekļuvi;

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tālruņa saruna tiek ierakstīta 
un saglabāta, kompetentās iestādes 
nodrošina, ka tiek saņemta trauksmes 
cēlēja iepriekšēja piekrišana, un garantē 
trauksmes cēlēja aizsardzībai 
nepieciešamo konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants

Ārējai ziņošanai piemērojamās procedūras Ārējai ziņošanai piemērojamās procedūras

1. Direktīvas 4. pantā minētās 
ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras nodrošina turpmāk minēto:

1. Direktīvas 4. pantā minētās 
ziņošanas un ziņojumu pēckontroles 
procedūras nodrošina turpmāk minēto:

a) veidu, kādā kompetentā iestāde var a) veidu, kādā kompetentā iestāde var 
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pieprasīt ziņojošai personai precizēt 
iesniegto informācijai vai sniegt papildu 
informāciju, kas ziņojošai personai ir 
pieejama;

pieprasīt ziņojošai personai precizēt 
iesniegto informācijai vai sniegt papildu 
informāciju, kas ziņojošai personai ir 
pieejama;

aa) veidu, kādā kompetentās iestādes 
nodrošina, ka ziņojošā persona var 
pārskatīt, labot un komentēt ziņojumu 
izmeklēšanas laikā, taču, nenosakot 
pienākumu to darīt, ka viņas komentāri 
attiecīgā gadījumā tiek iekļauti pēc 
izmeklēšanas, ka ziņojošā persona var 
izteikt komentārus par galīgo ziņojumu 
un ka viņas komentāri tiek iekļauti 
galīgajā ziņojumā un publicētajā 
ziņojumā;

ab) ziņojumu rūpīgu pēckontroli, ko 
veic ieceltā persona vai struktūrvienība, 
tostarp pienācīgus pasākumus un 
vajadzības gadījumā izmeklēšanas par 
ziņojumu priekšmetu;

b) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus vai sešus mēnešus pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kurā jāsniedz
ziņojošai personai informācija par 
ziņojuma pēckontroli, un šīs informācijas 
sniegšanas veidu un saturu;

b) saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 
trīs mēnešus vai sešus mēnešus pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kurā ziņojošai 
personai jāsniedz informācija par ziņojuma 
pēckontroli, un šīs informācijas sniegšanas 
veidu un saturu;

c) konfidencialitātes režīmu, kas 
jāpiemēro ziņojumiem, tostarp detalizētu to 
apstākļu aprakstu, kuros ziņojošās personas 
konfidenciālie dati var tikt atklāti.

c) konfidencialitātes režīmu, kas 
jāpiemēro ziņojumiem, tostarp detalizētu to 
apstākļu aprakstu, kuros ziņojošās personas 
konfidenciālie dati var tikt atklāti, kā arī 
ziņojošajai personai pieejamos līdzekļus, 
lai šādas situācijas risinātu.

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā detalizētajā aprakstā iekļauj 
izņēmuma gadījumus, kuros, iespējams, 
nevarēs nodrošināt personas datu 
konfidencialitāti, tostarp, kad datu 
izpaušana ir nepieciešama un samērīga 
valsts vai Savienības tiesību aktu prasība 
izmeklēšanas vai tai sekojošas tiesvedības 
kontekstā vai nepieciešama, lai aizsargātu 
citu personu brīvības, arī iesaistītās 
personas tiesības uz aizstāvību, un katrā 
izņēmuma gadījumā tiek ievērotas 
atbilstošās attiecīgajos tiesību aktos 
paredzētās garantijas.

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajā detalizētajā aprakstā iekļauj 
izņēmuma gadījumus, kuros, iespējams, 
nevarēs nodrošināt personas datu 
konfidencialitāti, tostarp gadījumos, kad 
datu izpaušana ir nepieciešama un 
samērīga valsts vai Savienības tiesību aktu 
prasība izmeklēšanas vai tai sekojošas 
tiesvedības kontekstā vai nepieciešama, lai 
aizsargātu citu personu brīvības, arī 
iesaistītās personas tiesības uz aizstāvību, 
un katrā izņēmuma gadījumā tiek ievērotas 
atbilstošās attiecīgajos tiesību aktos 
paredzētās garantijas.
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3. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētais detalizētais apraksts ir skaidrā un 
viegli saprotamā valodā un viegli pieejams 
ziņojošām personām.

3. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētais detalizētais apraksts ir skaidrā un 
viegli saprotamā valodā un viegli pieejams 
ziņojošām personām.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes savā tīmekļa vietnē atsevišķā, labi 
pamanāmā un pieejamā sadaļā publicē šādu 
informāciju:

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
kompetentās iestādes, kā arī privātā un 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras, 
kuras izveido ziņošanas iekšējās 
procedūras un kanālus un nodrošina 
ziņojumu pēckontroli, savā tīmekļa vietnē 
atsevišķā, labi pamanāmā un pieejamā 
sadaļā publicē vismaz šādu informāciju:

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) trauksmes cēlēju aizsardzībā 
iesaistīto pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju kontaktinformācija;

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) piekļuve kompetento iestāžu 
publicētajiem ziņojumiem un 
ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
apstiprina rakstisko ziņojumu saņemšanu, 
atbildot uz ziņojošās personas norādīto 
pasta vai elektronisko adresi, izņemot, ja 
ziņojošā persona ir skaidri lūgusi to nedarīt 
vai kompetentā iestāde pamatoti uzskata, 
ka rakstiskā ziņojuma saņemšanas 
apstiprināšana apdraudētu ziņojošās 
personas identitātes aizsardzību.

2. Kompetentās iestādes, kā arī 
privātā un sabiedriskā sektora juridiskās 
struktūras nekavējoties apstiprina 
rakstisko ziņojumu saņemšanu, atbildot uz 
ziņojošās personas norādīto pasta vai 
elektronisko adresi, izņemot, ja ziņojošā 
persona ir skaidri lūgusi to nedarīt vai 
kompetentā iestāde vai privātā un 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras
uzskata, ka rakstiskā ziņojuma saņemšanas 
apstiprināšana apdraudētu ziņojošās 
personas identitātes aizsardzību.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ziņošanai tiek izmantota tālruņa līnija ar 
ierakstīšanas iespēju, ar ziņojošās personas 
piekrišanu kompetentajai iestādei ir 
tiesības dokumentēt mutisko ziņošanu 
vienā no turpmāk minētajiem veidiem:

Ja ziņošanai tiek izmantota tālruņa līnija ar 
ierakstīšanas iespēju, saņemot ziņojošās 
personas piekrišanu un nodrošinot 
vajadzīgo konfidencialitāti, 
kompetentajām iestādēm un privātā un 
sabiedriskā sektora juridiskajām 
struktūrām ir tiesības dokumentēt mutisko 
ziņošanu vienā no turpmāk minētajiem 
veidiem:

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sarunas pierakstu ar parakstu.

Kompetentās iestādes un privātā un 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras
piedāvā ziņojošai personai iespēju 
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pārbaudīt, izlabot un apstiprināt sanāksmes 
protokolu ar parakstu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ziņošanai izmanto tālruņa līniju 
bez ierakstīšanas iespējas, kompetentajai 
iestādei ir tiesības dokumentēt mutisko 
ziņošanu precīza sarunas protokola formā, 
ko sagatavo īpaši norīkotie darbinieki. 
Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sarunas protokolu ar parakstu.

4. Ja ziņošanai izmanto tālruņa līniju 
bez ierakstīšanas iespējas, kompetentajām 
iestādēm un privātā un sabiedriskā 
sektora juridiskajām struktūrām ir tiesības 
dokumentēt mutisko ziņošanu precīza 
sarunas protokola formā, ko sagatavo īpaši 
norīkotie darbinieki. Kompetentās iestādes 
un privātā un sabiedriskā sektora 
juridiskās struktūras piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sanāksmes protokolu ar 
parakstu.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja persona pieprasa tikšanos ar 
kompetentās iestādes īpaši norīkotajiem 
darbiniekiem, lai ziņotu saskaņā ar 7. panta 
2. punkta c) apakšpunktu, kompetentās 
iestādes ar ziņojošās personas piekrišanu 
nodrošina pilnīga un precīza sanāksmes 
pieraksta glabāšanu pastāvīgā un izgūstamā 
formā. Kompetentajai iestādei ir tiesības 
dokumentēt sanāksmes pierakstu vienā no 
minētajiem veidiem:

Ja persona pieprasa tikšanos ar kompetento 
iestāžu vai privātā vai sabiedriskā sektora 
juridisko struktūru īpaši norīkotajiem 
darbiniekiem, lai ziņotu saskaņā ar 7. panta 
2. punkta c) apakšpunktu, kompetentās 
iestādes un privātā un sabiedriskā sektora 
juridiskās struktūras ar ziņojošās personas 
piekrišanu nodrošina pilnīga un precīza 
sanāksmes pieraksta glabāšanu pastāvīgā 
un izgūstamā formā. Kompetentajām 
iestādēm un privātā un sabiedriskā 
sektora juridiskajām struktūrām ir tiesības 
dokumentēt sanāksmes pierakstu vienā no 
minētajiem veidiem:
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) precīzs sanāksmes protokols, ko 
sagatavojuši īpaši norīkotie kompetentās 
iestādes darbinieki.

b) precīzs sanāksmes protokols, ko 
sagatavojuši īpaši norīkotie kompetentās 
iestādes un privātā un sabiedriskā sektora 
juridisko struktūru darbinieki.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde piedāvā ziņojošai 
personai iespēju pārbaudīt, izlabot un 
apstiprināt sanāksmes protokolu ar 
parakstu.

Kompetentās iestādes un privātā un 
sabiedriskā sektora juridiskās struktūras
piedāvā ziņojošai personai iespēju 
pārbaudīt, izlabot un apstiprināt sanāksmes 
protokolu ar parakstu.

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ziņojošā persona ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja tai 
ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ziņošanas 
brīdī paziņotā informācija bijusi patiesa 
un ka uz šo informāciju attiecas šīs 
direktīvas darbības joma.

1. Ziņojošā persona ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, tiklīdz 
viņa izmanto kādu no šajā direktīvā 
paredzētajiem iekšējiem vai ārējiem 
ziņošanas kanāliem, kā arī visas 
procedūras laikā un arī pēc procedūras 
beigām, ja vien nav nepastāv nekāds 
represiju risks.

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

2. Persona, kas ziņo ārēji, ir tiesīga 
saņemt šajā direktīvā paredzēto 

svītrots
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aizsardzību, ja viņa atbilst vienam no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) persona vispirms ziņoja iekšēji, bet 
uz ziņojumu netika atbilstoši reaģēts 
saprātīgā termiņā, kas ir noteikts 
5. pantā;

b) ziņojošajai personai iekšējie 
ziņošanas kanāli nebija pieejami vai nav 
pamatoti uzskatīt, ka ziņojošā persona 
varēja zināt par šādu kanālu pieejamību;

c) iekšējo ziņošanas kanālu lietošana 
ziņojošajai personai nebija obligāta 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

d) ņemot vērā ziņojuma priekšmetu, 
nav pamatoti sagaidīt, lai ziņojošā 
persona būtu izmantojusi iekšējos 
ziņošanas kanālus; 

e) ziņojošajai personai bija pamatots 
iemesls uzskatīt, ka iekšējo ziņošanas 
kanālu izmantošana varētu apdraudēt 
kompetento iestāžu veikto izmeklēšanas 
darbību efektivitāti;

f) saskaņā ar Savienības tiesībām 
ziņojošajai personai bija tiesības ziņot 
pašai kompetentajai iestādei, izmantojot 
ārējos ziņošanas kanālus.

b) nav pamatoti sagaidīt, lai ziņojošā 
persona būtu lietojusi iekšējos un/vai 
ārējos ziņošanas kanālus nenovēršama 
vai nepārprotama sabiedrības interešu 
apdraudējuma vai lietas īpašo apstākļu 
dēļ, vai gadījumos, kad pastāv 
nenovēršama kaitējuma risks.

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Persona, kura anonīmi atklāj šīs 
direktīvas darbības jomā noteiktu 
informāciju un kuras identitāte pēc tam 
tika atklāta, arī ir tiesīga saņemt šajā 
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direktīvā paredzēto aizsardzību.

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Persona, kas ziņojusi attiecīgajām 
Savienības struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām par pārkāpumiem, uz kuriem 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir 
tiesīga saņemt šajā direktīvā paredzēto 
aizsardzību saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, ko piemēro personai, kura 
ārēji ziņojusi atbilstoši 2. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. Fiziska vai juridiska persona, kas 
ziņojusi attiecīgajām Savienības 
struktūrām, birojiem vai aģentūrām par 
pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, ir tiesīga saņemt 
šajā direktīvā paredzēto aizsardzību 
saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, ko 
piemēro personai, kura ziņojusi atbilstoši 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai aizliegtu jebkādas tiešas 
vai netiešas represijas pret ziņojošām 
personām, kas atbilst 13. panta 
nosacījumiem, jo īpaši šādā formā:

1. Dalībvalstis un Komisija veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai aizliegtu 
jebkādas tiešas vai netiešas represijas un 
sodītu par jebkādām tiešām vai netiešām 
represijām pret:

a) ziņojošajām personām, kas atbilst 
3. panta 9. punktā sniegtajai definīcijai, 
vai ziņojošajām personām, kas gatavo 
ziņojumu, kuru viņas grasās publiskot 
tuvākajā laikā, vai kas kuru katru brīdi 
gatavojas informāciju atklāt;

b) visiem ziņojošās personas 
tuviniekiem, kuriem arī ir darba attiecības 
ar ziņojošās personas darba devēju vai 
kas ir tā klienti vai pakalpojumu 
saņēmēji;

c) jebkuru fizisku vai juridisku 
personu, kura sadarbojas vai ir 
sadarbojusies ar ziņojošo personu saistībā 
ar ziņojumu, jo īpaši, veicot informācijas 
apmaiņu saistībā ar ziņojumu;

d) jebkuru personu, kura ir iesaistīta 
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ziņojošās personas informācijas 
atklāšanas tiesību īstenošanā;  

e) jebkuru personu, kura pārstāv 
ziņojošo personu vai ir sniegusi atbalstu 
ziņojošajai personai;

f) ziņojošās personas ģimeni un 
tuviniekiem.

1.a Šā panta 1. punktā minētās 
represijas jo īpaši var izpausties turpmāk 
minētajos veidos, piemēram, kā reālas 
darbības vai kā draudi vai draudīgi 
izteikumi veikt šādas darbības:

a) atcelšana no amata, pagaidu 
atlaišana no darba, atlaišana vai 
līdzvērtīgas darbības;

a) atcelšana no amata, pagaidu 
atlaišana no darba, atlaišana vai 
līdzvērtīgas darbības;

b) pazemināšana amatā vai 
paaugstinājuma liegšana;

b) pazemināšana amatā vai 
paaugstinājuma liegšana;

c) pienākumu maiņa, darbavietas 
atrašanās vietas maiņa, algas 
samazinājums, darba laika izmaiņas;

c) pienākumu maiņa, darbavietas 
atrašanās vietas maiņa, algas 
samazinājums, darba laika izmaiņas;

d) apmācību liegšana; d) apmācību liegšana;

e) negatīvs darba novērtējums vai 
darba atsauksme;

e) negatīvs darba novērtējums vai 
darba atsauksme, vai atteikums sniegt 
darba atsauksmi;

f) jebkādas disciplīnas piemērošana 
vai administrēšana, rājiens vai cits sods, 
tostarp naudas sods;

f) jebkādas disciplīnas piemērošana 
vai administrēšana, rājiens vai cits sods, 
tostarp naudas sods;

g) spaidi, iebiedēšana, aizskaršana vai 
izstumšana darbavietā;

g) spaidi, iebiedēšana, aizskaršana vai 
izstumšana darbavietā vai ārpus tās, vai 
nespēja minētos represiju veidus novērst;

h) diskriminācija, neizdevīgs stāvoklis 
vai nevienlīdzīga attieksme;

h) diskriminācija, neizdevīgs stāvoklis 
vai nevienlīdzīga attieksme;

i) terminēta līguma nepārveidošana 
par pastāvīgu līgumu;

i) terminēta līguma nepārveidošana 
par pastāvīgu līgumu;

j) terminēta līguma priekšlaicīga 
izbeigšana vai neatjaunošana;

j) terminēta līguma priekšlaicīga 
izbeigšana vai neatjaunošana;

k) kaitējums, tostarp personas 
reputācijai, finansiāls zaudējums, 
uzņēmējdarbības zaudējums un ienākumu 
zudums;

k) kaitējums, tostarp personas 
reputācijai, jo īpaši sociālajos tīklos, 
finansiāls zaudējums, uzņēmējdarbības 
zaudējums un ienākumu zudums;

l) iekļaušana melnajā sarakstā, 
pamatojoties uz formālu vai neformālu 

l) iekļaušana melnajā sarakstā, 
pamatojoties uz formālu vai neformālu 
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nozares vai sektora līmeņa nolīgumu, kas 
nozīmē, ka persona turpmāk nevarēs atrast 
darbu attiecīgajā nozarē vai sektorā;

nozares vai sektora līmeņa nolīgumu, kas 
nozīmē, ka persona turpmāk nevarēs atrast 
darbu attiecīgajā nozarē vai sektorā;

m) preču vai pakalpojumu piegādes 
līguma priekšlaicīga izbeigšana vai 
atcelšana;

m) preču vai pakalpojumu piegādes 
līguma priekšlaicīga izbeigšana vai 
atcelšana;

ma) atteikšanās izskatīt reālistisku 
pārcelšanas iespēju, kuru ir pieprasījusi 
ziņojošā persona;

n) licences vai atļaujas anulēšana. n) licences vai atļaujas anulēšana;

na) pret aizsargāto personu vērstu 
represiju tīša ignorēšana no tādas augstāk 
stāvošas personas vai uzraudzības iestādes 
puses, kurai ir uzdots aizsargāto personu 
uzraudzīt; 

nb) ziņojošās personas un šajā 
direktīvā aizsargāto citu personu 
konfidencialitātes un anonimitātes 
neievērošana; 

nc) fizisks, morāls vai finansiāls 
spiediens uz šajā direktīvā aizsargātajām 
personām;

nd) aizstāvības tiesību liegšana, tostarp 
pārmērīgi ilga lietu izskatīšana; 

ne) patvaļa, tostarp institucionāla 
patvaļa.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu 13. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem atbilstošo 
ziņojošo personu aizsardzību pret 
represijām. Šādi pasākumi jo īpaši ietver 
2.–8. punktā minētos.

1. Dalībvalstis un Komisija veic visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu 13. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem atbilstošo ziņojošo personu 
aizsardzību pret represijām. Šādi pasākumi 
jo īpaši ietver 2.–8. punktā minētos.
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Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ziņojošām personām attiecīgos 
gadījumos ir pieejami aizsardzības 
pasākumi pret represijām. Atbilstošo 
aizsardzības pasākumu pret represijām 
izvēle ir atkarīga no to represiju veida, 
kurām ziņojošā persona tika pakļauta.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Papildus atbrīvojumam no 
pasākumiem, procedūrām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti 
Direktīvā (ES) 2016/943, tiesvedībā, 
tostarp par goda aizskaršanu, autortiesību 
vai slepenības pārkāpšanu, par 
kompensācijas prasībām saskaņā ar 
privātajām, publiskajām vai kolektīvajām 
darba tiesībām, ziņojošām personām ir 
tiesības paļauties uz to, ka varēs pieprasīt 
prasības noraidīšanu, pamatojoties uz to, ka 
ziņojums iesniegts vai informācija 
publiskota saskaņā ar šo direktīvu.

7. Tiesvedībā, tostarp par goda 
aizskaršanu, autortiesību vai slepenības 
pārkāpšanu, par kompensācijas prasībām 
saskaņā ar privātajām, publiskajām vai 
kolektīvajām darba tiesībām, ziņojošām 
personām ir tiesības paļauties uz to, ka 
varēs pieprasīt prasības noraidīšanu, 
pamatojoties uz to, ka ziņojums iesniegts 
vai informācija publiskota saskaņā ar šo 
direktīvu.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ziņojošās personas var izmantot 
vislabvēlīgākos aizsardzības pasākumus 
dalībvalstīs, kurās atrodas attiecīgā 
struktūra vai koncerns, kuras 
meitasuzņēmums minētā struktūra ir.
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Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Papildus juridiskās palīdzības 
nodrošināšanai ziņojošām personām 
krimināllietās un pārrobežu civillietās 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/1919 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2008/52/EK63 un saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem dalībvalstis var nodrošināt 
turpmākus juridiska vai finansiāla atbalsta 
pasākumus un atbalstīt ziņojošās personas 
tiesvedības laikā.

8. Papildus juridiskās palīdzības 
nodrošināšanai ziņojošām personām 
krimināllietās un pārrobežu civillietās 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/1919 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/52/EK63 un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem dalībvalstis var 
nodrošināt papildu juridiska vai finansiāla 
atbalsta pasākumus un atbalstīt ziņojošās 
personas tiesvedības laikā un arī 
situācijās, kurās ziņojošā persona 
saskaras ar draudiem, kurus izsaka, lai 
novērstu tiesiskuma panākšanu.

__________________ __________________

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. 
maijs) par konkrētiem mediācijas 
aspektiem civillietās un komerclietās (OV 
L 136, 24.5.2008., 3. lpp.).

63 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 
gada 21. maija Direktīva 2008/52/EK par 
konkrētiem mediācijas aspektiem 
civillietās un komerclietās (OV L 136, 
24.5.2008., 3. lpp.).

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants 17. pants

Sodi Sankcijas

1. Dalībvalstis paredz efektīvus, 
samērīgus un atturošus sodus, ko piemēro 
fiziskām vai juridiskām personām, kuras:

1. Dalībvalstis un Komisija paredz 
efektīvus, samērīgus un atturošus sodus, ko 
piemēro fiziskām vai juridiskām personām, 
kuras:

a) traucē vai cenšas traucēt ziņošanu; a) traucē vai cenšas traucēt ziņošanu;

b) veic represīvus pasākumus pret 
ziņojošām personām;

b) veic represīvus pasākumus pret 
ziņojošām personām un pret jebkuru 
fizisku vai juridisku personu saistībā ar 
darbībām, kuru aizsardzība ir paredzēta 
šajā direktīvā;

c) uzsāk maldinošu tiesvedību pret c) uzsāk kaitniecisku tiesvedību pret 
ziņojošām personām un pret jebkuru 
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ziņojošām personām; fizisku vai juridisku personu saistībā ar 
darbībām, kuru aizsardzība ir paredzēta 
šajā direktīvā;

d) pārkāpj pienākumu saglabāt 
ziņojošo personu identitātes 
konfidencialitāti.

d) pārkāpj pienākumu saglabāt 
ziņojošo personu un jebkuras fiziskas vai 
juridiskas personas identitātes 
konfidencialitāti saistībā ar darbībām, 
kuru aizsardzība ir paredzēta šajā 
direktīvā.

da) atkārtoti veic ziņojošās personas 
paziņoto pārkāpumu pēc lietas slēgšanas.

2. Dalībvalstis paredz efektīvus, 
samērīgus un atturošus sodus, ko piemēro 
personām, kuras sniedz ļaunprātīgus un 
kaitējošus ziņojumus vai informāciju, 
tostarp paredz kompensācijas pasākumus 
personām, kurām nodarīts kaitējums 
ļaunprātīgu un kaitējošu ziņojumu vai 
informācijas rezultātā.

2. Dalībvalstis paredz efektīvus, 
samērīgus un atturošus sodus, ko piemēro 
personām, kuras sniedz ļaunprātīgus un 
kaitējošus ziņojumus vai informāciju, ja ar 
pietiekamiem pierādījumiem ir apliecināta 
to negodprātīga rīcība, tostarp paredz 
kompensācijas pasākumus personām, 
kurām nodarīts kaitējums ļaunprātīgu un 
kaitējošu ziņojumu vai informācijas 
rezultātā. Tas neattiecas uz ziņojumiem un 
atklāšanām, kas ir veiktas labā ticībā un 
gadījumos, kad bija pamats uzskatīt, ka 
fakti, kurus satur ziņojums vai kuri ir 
atklāti, bija patiesi.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants

Deleģētie akti, ar kuriem atjaunina 
pielikumu

Ja jauns ES tiesību akts atbilst 1. panta 
1. punkta a) apakšpunktā vai 1. panta 
2. punktā noteiktajai materiālās 
piemērošanas jomai, Komisija ar deleģēto 
aktu attiecīgi atjaunina šīs direktīvas 
pielikumus.
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Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – A punkts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iepirkuma procedūras attiecībā uz 
tādu ražojumu piegādes līgumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, un piegādes un 
pakalpojumu līgumiem ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, kā arī jebkuriem 
citiem līgumiem vai pakalpojumiem, kā 
reglamentēts Savienības tiesību aktos:

1. Iepirkuma procedūras attiecībā uz 
tādu ražojumu piegādes līgumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, un piegādes un 
pakalpojumu līgumiem ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, kā arī jebkuriem 
citiem līgumiem vai pakalpojumiem, kā 
reglamentēts Savienības tiesību aktos, 
tostarp:

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – A punkts – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārskatīšanas procedūras, ko 
reglamentē:

2. Pārskatīšanas procedūras, ko jo 
īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – B punkts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi, ar ko izveido tiesisko 
regulējumu, uzraudzības sistēmu un 
patērētāju un ieguldītāju aizsardzību 
attiecībā uz Savienības finanšu 
pakalpojumiem un kapitāla tirgiem, banku, 
kredītu, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas, arodpensiju un privāto 
pensiju, vērtspapīru, ieguldījumu fondu, 
maksājumu un ieguldījumu konsultāciju 
pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas 
uzskaitīti I pielikumā Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvai 2013/36/ES 
(2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi 

Noteikumi, ar ko izveido tiesisko 
regulējumu, uzraudzības sistēmu un 
patērētāju un ieguldītāju aizsardzību 
attiecībā uz Savienības finanšu 
pakalpojumiem un kapitāla tirgiem, banku, 
kredītu, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas, arodpensiju un privāto 
pensiju, vērtspapīru, ieguldījumu fondu, 
maksājumu un ieguldījumu konsultāciju 
pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas 
uzskaitīti I pielikumā Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 26. jūnija 
Direktīvai 2013/36/ES par piekļuvi 



PE623.622v02-00 44/87 AD\1162624LV.docx

LV

kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokeru sabiedrību 
prudenciālo uzraudzību, ar ko groza 
Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.), ko 
reglamentē:

kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokeru sabiedrību 
prudenciālo uzraudzību, ar ko groza 
Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.), ko jo 
īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – Ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Direktīvas 1. panta a) punkta 
ii)apakšpunkta b) apakšpunkts —
sociālie, veselības un drošības standarti 
darbā

1. Eiropas Savienības sociālie 
standarti, ko jo īpaši reglamentē:

i) Padomes 1978. gada 19. decembra 
Direktīva 79/7/EEK par pakāpenisku 
vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā 
nodrošinājuma jautājumos (OV L 6, 
10.1.1979., 24. lpp.);

ii) Padomes 1991. gada 14. oktobra 
Direktīva 91/533/EEK par darba devēja 
pienākumu informēt darbiniekus par 
darba līguma vai darba attiecību 
nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 
32. lpp.);

iii) Padomes 1991. gada 25. jūnija 
Direktīva 91/383/EEK, kas papildina 
pasākumus, kuru mērķis ir veicināt 
uzlabojumus darba drošībā un veselības 
aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, 
kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai 
arī īslaicīgā darbā (OV L 206, 29.7.1991., 
19. lpp.);

iv) Padomes 1994. gada 22. jūnija 
Direktīva 94/33/EK par jauniešu darba 
aizsardzību (OV L 216, 20.8.1994., 
12. lpp.);
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v) Padomes Direktīva 98/59/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 
225, 12.8.1998., 16. lpp.);

vi) Padomes 1998. gada 29. jūnija 
Direktīva 98/49/EK par papildu pensijas 
tiesību saglabāšanu darbiniekiem un 
pašnodarbinātām personām, kas 
pārvietojas Kopienā (OV L 209, 
25.7.1998., 46. lpp.);

vii) Padomes 2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 
2.12.2000., 16. lpp.);

viii) Padomes 2000. gada 29. jūnija 
Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš 
vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības (OV L 180, 19.7.2000., 
22. lpp.);

ix) Padomes 2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/79/EK par Eiropas 
Nolīgumu par civilās aviācijas mobilo 
darba ņēmēju darba laika organizēšanu, 
kas noslēgts starp Eiropas Aviokompāniju 
asociāciju (AEA), Eiropas Transporta 
darbinieku federāciju (ETF), Eiropas 
Lidotāju asociāciju (ECA), Eiropas 
Reģionālo aviokompāniju asociāciju 
(ERA) un Starptautisko aviosabiedrību 
asociāciju (IACA) (OV L 302, 1.12.2000., 
57. lpp.);

x) Padomes 2001.gada 12. marta 
Direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 
22.3.2001., 16. lpp.);

xi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta 
Direktīva 2002/15/EK par darba laika 
organizēšanu personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 
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23.3.2002., 35.–39. lpp.) un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar 
ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu 
saskaņošanu saistībā ar autotransportu, 
groza Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.);

xii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK 
par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību (OV L 
235, 23.9.2003., 10. lpp.);

xiii) Padomes 2004. gada 13. decembra 
Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz 
pieeju precēm un pakalpojumiem, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV L 
373, 21.12.2004., 37. lpp.);

xiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 4. novembra 
Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem 
darba laika organizēšanas aspektiem (OV 
L 299, 18.11.2003., 9. lpp.);

xv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos (OV L 204, 
26.7.2006., 23. lpp.);

xvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 22. oktobra 
Direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju 
aizsardzību to darba devēja 
maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 
28.10.2008., 36. lpp.);

xvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/41/ES 
par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes 
principu vīriešiem un sievietēm, kas 
darbojas pašnodarbinātas personas 
statusā, un ar kuru atceļ Padomes 
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Direktīvu 86/613/EEK (OV L 180, 
15.7.2010., 1. lpp.);

xviii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa 
Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar 
ko veicina darba ņēmējiem piešķirto 
tiesību īstenošanu darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības jomā (OV L 128, 
30.4.2014., 8. lpp.);

xix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija 
Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV 
L 159, 28.5.2014., 11. lpp.);

xx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa 
Direktīva 2014/50/ES par minimālo 
prasību noteikšanu, lai sekmētu darba 
ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, 
uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu 
un saglabāšanu (OV L 128, 30.4.2014., 
1. lpp.);

xxi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. februāra Regula (EK) 
Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu 
indeksu (OV L 69, 13.3.2003., 1. lpp.);

xxii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 
noteikumus par autopārvadātāja 
profesionālās darbības veikšanas 
nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 
96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 
51. lpp.);

xxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra Regula (EK) 
Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas 
kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 
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1. lpp.);

xxiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 5. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Savienībā (OV L 141, 
27.5.2011., 1. lpp.);

xxv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 11. marta Regula (ES) 
Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu 
vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 
12.3.2014., 1. lpp.);

xxvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 20. maija Regula 
(ES) 2015/848 par maksātnespējas 
procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 
19. lpp.);

2. Darba vietas veselības un drošības 
standarti, ko jo īpaši reglamentē:

i) visas atsevišķās 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē; 

ii) Padomes 1992. gada 31. marta 
Direktīva 92/29/EEK par minimālajām 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām medicīniskās palīdzības 
uzlabošanai uz kuģiem (OV L 113, 
30.4.1992., 19. lpp.);

iii) 2001. gada 3. decembra Direktīva 
2001/95/EK par produktu vispārēju 
drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.);

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija 
Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar 
kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 
157, 9.6.2006., 24. lpp.);

v) 2006. gada 7. februāra 
Direktīva 2006/15/EK, ar ko, īstenojot 
Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru 
sarakstu ar orientējošām robežvērtībām 
vielu iedarbībai darbavietā un groza 
Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK 
(OV L 38, 9.2.2006., 36. lpp.);

vi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 24. septembra Direktīva 
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2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes 
pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 
13. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra 
Direktīva 2009/104/EK par drošības un 
veselības aizsardzības minimālajām 
prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba 
aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē) (OV L 260, 3.10.2009., 
5. lpp.);

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/148/EK par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā 
(OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas 
statistiku par sabiedrības veselību un 
veselības aizsardzību un drošību darbā 
(OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.).

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – C punkts – 1 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības tirgū laistiem 
produktiem piemērojamās vispārējās 
drošības prasības, kuras nosaka un 
reglamentē:

1. Savienības tirgū laistiem 
produktiem piemērojamās vispārējās 
drošības prasības, kuras jo īpaši nosaka un 
reglamentē:

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – C punkts – 2 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paaugstināta riska un bīstamu 2. Paaugstināta riska un bīstamu 
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produktu tirdzniecība un izmantošana, ko 
reglamentē:

produktu tirdzniecība un izmantošana, ko 
jo īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – D punkts – 3 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Drošības prasības ceļu nozarē, 
kuras reglamentē:

3. Drošības prasības ceļu nozarē, 
kuras jo īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – D punkts – 4 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Drošības prasības jūrniecības 
nozarē, kuras reglamentē:

4. Drošības prasības jūrniecības 
nozarē, kuras jo īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E. 1. panta a) punkta 
v) apakšpunkts — vides aizsardzība

E. 1. panta a) punkta 
v) apakšpunkts — vides aizsardzība, 
ilgtspējīga attīstība, atkritumu 
apsaimniekošana, jūras, atmosfēras un 
trokšņa piesārņojums, ūdens un augsnes 
resursu aizsardzība un apsaimniekošana, 
dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība un klimata pārmaiņu 
apkarošana:

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jo īpaši noteikumi par atbildību 
vides jomā, tostarp:

(NB! Šis punkts ir jāiekļauj pirms I pielikuma I daļas E punkta i) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. 
oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus 
un koka izstrādājumus (OV L 295, 
12.11.2010., 23. lpp.);

svītrots

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/123/EK (2009. gada 21. 
oktobris), ar ko groza Direktīvu 
2005/35/EK par kuģu radīto 
piesārņojumu un par sankciju ieviešanu 
par pārkāpumiem (OV L 280, 27.10.2009., 
52. lpp.); 

svītrots

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2015/757 (2015. gada 

svītrots
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29. aprīlis) par jūras transporta oglekļa 
dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu 
un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.);

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – vi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1257/2013 (2013. gada 
20. novembris) par kuģu pārstrādi un ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 330, 
10.12.2013., 1. lpp.); 

svītrots

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. 
jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu 
un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. 
lpp.); 

svītrots

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – viii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 
(2006. gada 18. decembris), kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 
un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 

svītrots
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aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 
un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, 
kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 
L 396, 30.12.2006., 1. lpp.); 

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – ix apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2015/2193 (2015. gada 25. 
novembris) par ierobežojumiem attiecībā 
uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā 
no vidējas jaudas sadedzināšanas 
iekārtām (OV L 313, 28.11.2015., 1. lpp.).

svītrots

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumi par piekļuvi vides 
informācijai:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīva 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un 
par Padomes Direktīvas 90/313/EEK 
atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem (OV L 145, 
31.5.2001., 43. lpp.);

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2006. gada 6. septembra Regula (EK) 
Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem (OV L 264, 
25.9.2006., 13. lpp.);

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 14. marta 
Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 
25.4.2007., 1.–14. lpp.).

v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija Direktīva 
2003/35/EK , ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz 
sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties 
tiesās groza Padomes Direktīvas 
85/337/EEK un 96/61/EK (OV L 156, 
25.6.2003., 17. lpp.).

(NB! Šis punkts ir jāiekļauj pirms 
I pielikuma I daļas E punkta 
ii) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Noteikumi par vidi un klimatu, 
tostarp:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1293/2013 par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un 
ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 185. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
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un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 
(OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.);

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/29/EK, ar ko 
Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu 
un paplašinātu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu (OV L 140, 
5.6.2009., 63. lpp.), un visas saistītās 
regulas;

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 421/2014, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo 
paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks 
īstenota starptautiska vienošanās par 
vienota un globāla tirgus mehānisma 
piemērošanu starptautiskās aviācijas 
emisijām (OV L 129, 30.4.2014., 1. lpp.);

v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/31/EK par oglekļa 
dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un 
grozījumiem Padomes 
Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 
2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1013/2006 (OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.);

vi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 21. maija Regula (ES) 
Nr. 525/2013 par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai 
un ziņošanai un citas informācijas 
ziņošanai valstu un Savienības līmenī 
saistībā ar klimata pārmaiņām un par 
Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV 
L 165, 18.6.2013., 13. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 517/2014 par fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ 
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Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 
20.5.2014., 195. lpp.);

viii) Padomes 2003. gada 27. gada 
oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas 
pārkārto Kopienas noteikumus par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 
51. lpp.); 51);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra 
Direktīva 2012/27/ES par 
energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES 
un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 
2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Noteikumi par ilgtspējīgu attīstību 
un atkritumu apsaimniekošanu, tostarp:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 
22.11.2008., 3. lpp.);

ii) Padomes 1999. gada 26. aprīļa 
Direktīva 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 
1. lpp.); 

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Regula (EK) 
Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 
(OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.);

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. decembra 
Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu (OV L 365, 
31.12.1994., 10. lpp.);
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v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Direktīva 
(ES) 2015/720, ar ko groza 
Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanu (OV L 115, 6.5.2015., 
11. lpp.);

vi) Direktīva 2012/19/ES par 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 
24.7.2012., 38. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 6. septembra 
Direktīva 2006/66/EK par baterijām un 
akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK (OV L 266, 
26.9.2006., 1. lpp.);

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES 
par dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. septembra 
Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem 
transportlīdzekļiem (OV L 269, 
21.10.2000., 34. lpp.);

x) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīva 2005/64/EK par mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, 
pārstrādājamību un reģenerējamību, un 
ar ko groza Padomes 
Direktīvu 70/156/EEK (OV L 310, 
25.11.2005., 10. lpp.);

xi) Padomes 1996. gada 16. septembra 
Direktīva 96/59/EK par polihlorētu 
bifenilu un polihlorētu terfenilu 
(PCB/PCT) apglabāšanu (OV L 243, 
24.9.1996., 31. lpp.);

xii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES 
par dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
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iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.);

xiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija 
Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 
30. lpp.);

xiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Regula (EK) 
Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (OV L 
27, 30.1.2010., 1. lpp.);

xvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 20. novembra Regula (ES) 
Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 330, 
10.12.2013., 1. lpp.);

xvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 4. jūlija Regula (ES) 
Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu 
eksportu un importu (OV L 201, 
27.7.2012., 60. lpp.);

xviii) Padomes 1993. gada 8. jūnija 
Regula (Euratom) Nr. 1493/93 par 
radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp 
dalībvalstīm (OV L 148, 19.6.1993., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Noteikumi par jūras, atmosfēras 
un trokšņa piesārņojumu, tostarp:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 21. maija 
Direktīva 2008/50/EK par gaisa 
kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 
152, 11.6.2008., 1. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 15. decembris Direktīva 
2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, 
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dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem 
aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā 
gaisā (OV L 23, 26.1.2005., 3. lpp.),

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 850/2004 par noturīgiem 
organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza 
Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 
30.4.2004., 7. lpp.);

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra Regula (EK) 
Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām 
vielām (OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.);

v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/81/EK par valstīm noteikto 
maksimāli pieļaujamo emisiju dažām 
atmosfēru piesārņojošām vielām (OV L 
309, 27.11.2001., 22. lpp.);

vi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. decembra 
Direktīva 94/63/EK par kontroli attiecībā 
uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) 
emisiju, ko rada benzīna glabāšana un 
nosūtīšana no termināliem uz degvielas 
uzpildes stacijām (OV L 365, 31.12.1994., 
24. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra 
Direktīva 2009/126/EK par benzīna tvaiku 
uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes 
stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos 
transportlīdzekļos (OV L 285, 31.10.2009., 
36. lpp.);

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regula (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 
5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai (OV L 171, 
29.6.2007., 1. lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 18. jūnija Regula (EK) 
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Nr. 595/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu un motoru tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 
radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, par grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 un 
Direktīvā 2007/46/EK un par 
Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 
2005/78/EK atcelšanu (OV L 188, 
18.7.2009., 1. lpp.);

x) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 22. oktobra 
Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo 
degvielu infrastruktūras ieviešanu (OV L 
307, 28.10.2014., 1. lpp.);

xi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no 
Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju 
samazināšanai no vieglajiem 
transportlīdzekļiem, nosaka emisijas 
standartus jauniem vieglajiem 
automobiļiem (OV L 140, 5.6.2009., 
1. lpp.);

xii) Direktīva 1999/94/EK attiecībā uz 
patērētājiem domātas informācijas 
pieejamību par degvielas ekonomiju un 
CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo 
automobiļu tirdzniecību (OV L 12, 
18.1.2000., 16. lpp.);

xiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 11. maija Regula (ES) 
Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai (OV L 145, 
31.5.2011., 1. lpp.).

xiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija 
Direktīva 2006/40/EK par emisijām no 
mehānisko transportlīdzekļu gaisa 
kondicionēšanas sistēmām un par 
grozījumiem Padomes 
Direktīvā 70/156/EEK (OV L 161, 
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14.6.2006., 12. lpp.);

xv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/33/EK par tīro un 
energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu (OV L 120, 
15.5.2009., 12. lpp.);

xvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 14. septembra Regula 
(ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz 
autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas 
iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida 
piesārņotāju emisiju robežvērtībām un 
tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas 
(ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 
un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV 
L 252, 16.9.2016., 53. lpp.);

xvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām (piesārņojuma integrēta 
novēršana un kontrole) (OV L 334, 
17.12.2010., 17. lpp.);

xviii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 25. novembra Direktīva 
(ES) 2015/2193 par ierobežojumiem 
attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu 
emisiju gaisā no vidējas jaudas 
sadedzināšanas iekārtām (OV L 313, 
28.11.2015., 1. lpp.);

xix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza 
Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas 
darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā (OV L 8, 13.1.2009., 
3. lpp.);

xx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka 
pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas 
izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 
31.3.2004., 1. lpp.);

xxi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija 
Direktīva 2006/38/EK, ar ko groza 
Direktīvu 1999/62/EK par dažu 
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infrastruktūru lietošanas maksas 
noteikšanu smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem (OV L 157, 9.6.2006., 
8. lpp.);

xxii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 5. novembra 
Direktīva 2002/84/EK, ar ko groza 
direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 
324, 29.11.2002., 53. lpp.);

xxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Regula (ES) 
Nr. 546/2014, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas 
flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu 
pārvadājumu veicināšanai (OV L 163, 
29.5.2014., 15. lpp.);

xxiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/30/EK, ar ko groza 
Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, 
dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām 
un ievieš mehānismu autotransporta 
līdzekļos lietojamās degvielas radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un 
samazināšanai, groza Padomes 
Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās 
degvielas specifikācijām, kuru lieto 
iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ 
Direktīvu 93/12/EEK (OV L 140, 
5.6.2009., 88. lpp.);

xxv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/123/EK, ar ko groza Direktīvu 
2005/35/EK par kuģu radīto 
piesārņojumu un par sankciju ieviešanu 
par pārkāpumiem (OV L 280, 27.10.2009., 
52. lpp.);

xxvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa Regula 
(ES) 2015/757 par jūras transporta 
oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, 
ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 55. lpp.);

xxvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2003. gada 14. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 782/2003 par aizliegumu attiecībā uz 
alvorganiskajiem savienojumiem uz 
kuģiem (OV L 115, 9.5.2003., 1. lpp.);

xxviii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 25. jūnija 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 
18.7.2002., 12. lpp.);

xxix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. maija Direktīva 2000/14/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no 
iekārtām, kas paredzētas izmantošanai 
ārpus telpām (OV L 162, 3.7.2000., 
1. lpp.);

xxx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 25. jūnija 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 
18.7.2002., 12. lpp.).

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Noteikumi par ūdens un augsnes 
resursu aizsardzību un apsaimniekošanu, 
tostarp: 

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 
1. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra 
Direktīva 2008/105/EK par vides 
kvalitātes standartiem ūdens resursu 
politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši 
atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 
83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 
86/280/EEK, un ar ko groza 
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Direktīvu 2000/60/EK (OV L 348, 
24.12.2008., 84. lpp.);

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra
Direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu un 
pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 
19. lpp.);

iv) Padomes 1991. gada 21. maija 
Direktīva 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 
30.5.1991., 40. lpp.);

v) Padomes 1998. gada 3. novembra 
Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.);

vi) Komisijas 2003. gada 16. maija 
Direktīva 2003/40/EK, ar ko izveido 
dabīgo minerālūdeņu sastāvdaļu sarakstu, 
nosaka to koncentrācijas robežvērtības un 
marķēšanas prasības un paredz 
nosacījumus ar ozonu bagātināta gaisa 
izmantošanai dabīgo minerālūdeņu un 
avota ūdens apstrādei (OV L 126, 
22.5.2003., 34. lpp.);

vii) Komisijas 2010. gada 9. februāra 
Regula (ES) Nr. 115/2010, ar ko nosaka 
aktivēta alumīnija oksīda lietošanas 
noteikumus dabīgā minerālūdens un 
avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem (OV 
L 37, 10.2.2010., 13. lpp.);

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 15. februāra 
Direktīva 2006/7/EK par peldvietu ūdens 
kvalitātes pārvaldību un 
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (OV L 
64, 4.3.2006., 37. lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.);

x) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regula (EK) 
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Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem 
(OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.);

xi) Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 
375, 31.12.1991., 1. lpp.);

xii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu un 
pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 
19. lpp.);

xiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra 
Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska 
novērtējumu un pārvaldību (OV L 288, 
6.11.2007., 27. lpp.);

xiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa 
Direktīva 2014/52/ES, ar ko groza 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu (OV L 124, 
25.4.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Noteikumi par dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību:

i) Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 
7. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 
7. lpp.);
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iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 22. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju 
sugu introdukcijas un izplatīšanās 
profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 
4.11.2014., 35. lpp.);

iv) Padomes 2001. gada 27. septembra 
Regula (EK) Nr. 1936/2001, ar ko nosaka 
kontroles pasākumus, kuri piemērojami 
tālu migrējošu zivju noteiktu krājumu 
zvejai (OV L 263, 3.10.2001., 1. lpp.);

v) Padomes 2007. gada 11. jūnija 
Regula (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju 
un vietējā areālā nesastopamu sugu 
izmantošanu akvakultūrā (OV L 168, 
28.6.2007., 1. lpp.);

vi) Padomes 1983. gada 28. marta 
Direktīva 83/129/EEK par noteiktu 
ronēnu ādu un ādas izstrādājumu 
importēšanu dalībvalstīs (OV L 91, 
9.4.1983., 30. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra Regula (EK) 
Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 
izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 
31.10.2009., 36. lpp.);

viii) Padomes 2008. gada 15. jūlija 
Regula (EK) Nr. 734/2008 par jutīgu 
jūras ekosistēmu aizsardzību atklātajā 
jūrā pret negatīvo ietekmi, ko rada grunts 
zvejas rīki (OV L 201, 30.7.2008., 8. lpp.);

ix) Padomes 2004. gada 26. aprīļa 
Regula (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka 
pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo 
nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 88/98 (OV L 150, 
30.4.2004., 12. lpp.);

x) Padomes 1996. gada 9. decembra 
Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas 
dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, 
reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 
3.3.1997., 1. lpp.);

xi) Komisijas 2006. gada 4. maija 
Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz 
sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz 
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Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par 
savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību 
(OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

xii) Komisijas 2012. gada 23. augusta 
Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012, ar 
ko paredz noteikumus par to atļauju, 
sertifikātu un citu dokumentu veidlapu 
paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā 
(EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku 
un augu sugu aizsardzību, reglamentējot 
to tirdzniecību, un groza Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242,
7.9.2012., 13. lpp.).

xii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. decembra Regula (EK) 
Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un 
importēt Kopienā vai eksportēt no tās 
kaķu un suņu kažokādas un 
izstrādājumus no šādām kažokādām (OV 
L 343, 27.12.2007., 1. lpp.);

xiv) Padomes 1999. gada 29. marta 
Direktīva 1999/22/EK attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos 
dārzos (OV L 94, 9.4.1999., 24. lpp.);

xv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra Regula (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus 
(OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.);

xvi) Padomes 2005. gada 20. decembra 
Regula (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT 
licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā 
(OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.);

xvii) Komisijas 2014. gada 8. decembra 
Regula (ES) Nr. 1307/2014 par zālāju ar 
augstu bioloģisko daudzveidību kritēriju 
un ģeogrāfisko apgabalu definēšanu, kas 
vajadzīga, lai izpildītu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz 
benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, 
7.b panta 3. punkta c) apakšpunktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
17. panta 3. punkta c) apakšpunktu (OV L 
351, 9.12.2014., 3. lpp.).

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g Noteikumi par ķimikālijām, 
tostarp:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru 
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 
groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 
30.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – E punkts – 1.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.h Noteikumi, kas attiecas uz 
bioloģiskiem produktiem, tostarp: 

i) Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 
20.7.2007., 1. lpp.).
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Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – F punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi kodoldrošuma jomā, kurus 
reglamentē:

Noteikumi kodoldrošuma jomā, kurus jo 
īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – F punkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Padomes 
Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 
25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas 
kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru 
(OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.);

i) Padomes 
Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 
25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas
kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru 
(OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.), un 
Padomes 2014. gada 8. jūlija Direktīva 
2014/87/Euratom , ar kuru groza 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (OV L 219, 25.7.2014., 
42.–52. lpp.);

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – G punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

G. 1. panta a) punkta 
vii) apakšpunkts — pārtikas un barības 
nekaitīgums, dzīvnieku veselība un 
labturība

G. 1. panta a) punkta 
vii) apakšpunkts — pārtikas un barības 
nekaitīgums:
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Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – G punkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Citi leģislatīvi akti par pārtikas un 
barības nekaitīgumu, jo īpaši:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 
1. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 6. maija Direktīva 2009/41/EK 
par ģenētiski modificētu mikroorganismu 
ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta 
versija) (OV L 125, 21.5.2009., 75. lpp.);

iii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski 
modificētu organismu izsekojamību un 
marķēšanu, kā arī no ģenētiski 
modificētiem organismiem ražotu pārtikas 
un lopbarības produktu izsekojamību, un 
ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 
268, 18.10.2003., 24. lpp.);

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 15. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu 
organismu pārvietošanu pāri robežām 
(OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.);

v) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 852/2004 par pārtikas produktu 
higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.);

vi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 
13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem 
(OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.);

vii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobris Regula (EK) 
Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 
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atvasinātajiem produktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku patēriņam (OV L 300, 
14.11.2009., 1. lpp.); 

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ 
Padomes Direktīvas 91/414/EEK un 
79/117/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. 
lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
71. lpp.);

x) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 23. februāra Regula (EK) 
Nr. 396/2005 , ar ko paredz maksimāli 
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus 
augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un 
barībā (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.);

xi) Padomes 2016. gada 15. janvāra 
Regula (Euratom) 2016/52, ar ko nosaka 
maksimālos pieļaujamos pārtikas un 
barības radioaktīvā piesārņojuma līmeņus 
pēc kodolavārijas vai jebkuras citas 
radiācijas avārijsituācijas un atceļ 
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87
un Komisijas Regulas (Euratom) 
Nr. 944/89 un (Euratom) Nr. 770/90 (OV 
L 13, 20.1.2016., 2. lpp.); 

xii) Padomes 2016. gada 15. janvāra 
Regula (Euratom) 2016/52, ar ko nosaka 
maksimālos pieļaujamos pārtikas un 
barības radioaktīvā piesārņojuma līmeņus 
pēc kodolavārijas vai jebkuras citas 
radiācijas avārijsituācijas un atceļ 
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 
un Komisijas Regulas (Euratom) 
Nr. 944/89 un (Euratom) Nr. 770/90 (OV 
L 13, 20.1.2016., 2. lpp.);

xiii) Padomes 2016. gada 15. janvāra 
Regula (Euratom) 2016/52, ar ko nosaka 
maksimālos pieļaujamos pārtikas un 
barības radioaktīvā piesārņojuma līmeņus 
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pēc kodolavārijas vai jebkuras citas 
radiācijas avārijsituācijas un atceļ 
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 
un Komisijas Regulas (Euratom) 
Nr. 944/89 un (Euratom) Nr. 770/90 (OV 
L 13, 20.1.2016., 2. lpp.);

xiv) Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Lēmums 2002/628/EK par Kartahenas 
protokola par bioloģisko drošību 
parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā (OV 
L 201, 31.7.2002., 48. lpp.);

xv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 22. maija Regula (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu 
tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 
1. lpp.);

xvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 6. maija Regula (EK) 
Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas 
procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu 
atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar 
ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 
2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/82/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 
11. lpp.);

xvii) Padomes 1996. gada 29. aprīļa 
Direktīva 96/23/EK, ar ko paredz 
pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas 
un to atliekas dzīvos dzīvniekos un 
dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko 
atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 
86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK 
un Lēmumu 91/664/EEK (OV L 125, 
23.5.1996., 10. lpp.);

xviii) Padomes 1996. gada 29. aprīļa 
Direktīva 96/22/EK par noteiktu 
hormonālas vai tireostatiskas iedarbības 
vielu un beta-agonistu lietošanas 
aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 
81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK 
atcelšanu (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.);

xix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
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Nr. 853/2004 , ar ko nosaka īpašus 
higiēnas noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 
30.4.2004., 55. lpp.);

xx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus 
noteikumus par lietošanai pārtikā 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu 
oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 
139, 30.4.2004., 206. lpp.);

xxi) Padomes 2002. gada 16. decembra 
Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz 
dzīvnieku veselības noteikumus, kuri 
reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu 
un ievešanu, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.);

xxii) Komisijas 2005. gada 
15. novembra Regula (EK) Nr. 2073/2005 
par pārtikas produktu 
mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 
338, 22.12.2005., 1. lpp.);

xxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 17. novembra Regula (EK) 
Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu 
citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu 
izraisītāju kontroli (OV L 325, 
12.12.2003., 1. lpp.);

xxiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 17. novembra Direktīva 
2003/99/EK par zoonožu un zoonožu 
ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza 
Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 92/117/EEK 
(OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.);

xxv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu 
atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā 
uz pārtikas piedevām, fermentiem un 
aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 
1. lpp.);

xxvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem un 
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par grozījumiem Padomes 
Direktīvā 83/417/EEK, Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, 
Direktīvā 2000/13/EK, Padomes 
Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) 
Nr. 258/97 (OV L 354, 31.12.2008, 
7. lpp.); 

xxvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām 
(OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.);

xxviii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un 
dažām pārtikas sastāvdaļām ar 
aromatizētāju īpašībām izmantošanai 
pārtikā un uz tās un par grozījumiem 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, 
Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) 
Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK 
(OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.);

xxix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 10. novembra Regula (EK) 
Nr. 2065/2003 par kūpināšanas 
aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir 
paredzēti izmantošanai pārtikas produktos 
vai uz tiem (OV L 309, 26.11.2003., 1. 
lpp.);

xxx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Direktīva 
2009/32/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas 
šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas 
produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā 
(OV L 141, 6.6.2009., 3. lpp.);

xxxi) Padomes 1993. gada 8. februāra 
Regula (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka 
Kopienas procedūras attiecībā uz 
piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 
13.2.1993., 1. lpp.);

xxxii) Komisijas 2006. gada 
19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006 
, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
pārtikas produktos (OV L 364,
20.12.2006., 5. lpp.);
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xxxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 22. februāra Direktīva 
1999/2/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un 
pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas 
ar jonizējošo radiāciju (OV L 66, 
13.3.1999., 16. lpp.);

xxxiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem, un par Direktīvu 
80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu 
(OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.);

xxxv) Padomes 1982. gada 18. oktobra 
Direktīva 82/711/EEK, ar ko nosaka 
pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, 
lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu 
un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem 
(OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp.);

xxxvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem un 
par grozījumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un 
(EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas 
Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas 
Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 
2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV 
L 304, 22.11.2011., 18. lpp.);

xxxvii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
pārtiku un par pilnīgiem uztura 
aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ 
Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas 
Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 
2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
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2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 
(OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.);

xxxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 20. maija Regula 
(ES) 2018/848 par līdzekļu pārvedumiem 
pievienoto informāciju un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 
5.6.2015., 1. lpp.);

xxxix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 
487. lpp.);

xxxx) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1307/2013 , ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic 
saskaņā ar kopējās lauksaimniecības 
politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 
354, 28.12.2013., 22. lpp.);

xxxxi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, 
(EK) Nr. 1037/01 un (EK) Nr. 1234/2007 
(OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.);

xxxxii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā 
lietotām piedevām (OV L 268, 
18.10.2003., 29. lpp.);

xxxxiii) Padomes 1990. gada 26. marta 
Direktīva 90/167/EEK, ar ko izklāsta 
nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē 
ārstnieciskās barības pagatavošanu, 
laišanu tirgū un lietošanu (OV L 92, 
7.4.1990., 42. lpp.);
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xxxxiv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīva 
2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz veterinārajām zālēm (OV 
L 311, 28.11.2001., 1. lpp.);

xxxxv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK 
par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā 
(OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.);

xxxxvi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Regula (EK) 
Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un 
lietošanu un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 
79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 
80/511/EEK, Padomes Direktīvas 
82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 
93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas 
Lēmumu 2004/217/EK (OV L 229, 
1.9.2009., 1. lpp.);

xxxxii) Komisijas 2008. gada 5. marta 
Direktīva 2008/38/EK, ar ko izveido tādas 
dzīvnieku barības paredzēto lietojumu 
sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas 
mērķiem (OV L 62, 6.3.2008., 9. lpp.);

xxxxiii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 12. janvāra Regula (EK) 
Nr. 183/2005 , ar ko paredz barības 
higiēnas prasības (OV L 35, 8.2.2005. 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa– 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dzīvnieku labturības aizsardzība, 
ko reglamentē: 

Ga. 1. panta a) punkta vii) 
apakšpunkta a) apakšpunkts — dzīvnieku 
aizsardzība, veselība un labjutība:

Noteikumi un standarti par dzīvnieku 
aizsardzību, veselību un labjutību, ko jo 
īpaši reglamentē:
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Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – Ga punkts – iv - xxv apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 22. septembra 
Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 
33. lpp.);

v) Padomes 1990. gada 26. jūnija 
Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām 
un zootehniskajām pārbaudēm, kas 
piemērojamas Kopienā iekšējā 
tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem 
dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu 
iekšējo tirgu (OV L 224, 18.8.1990., 
29. lpp.);

vi) Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva 91/496/EEK, ar ko nosaka 
principus attiecībā uz tādu dzīvnieku 
veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus 
Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko 
groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 
90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK 
(OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.);

vii) Padomes 1989. gada 11. decembra 
Direktīva 89/662/EEK par veterinārajām 
pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, 
lai izveidotu iekšējo tirgu (OV L 395, 
30.12.1989., 13. lpp.);

viii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Regula (EK) 
Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 
(OV 342, 22.12.2009., 59. lpp.);

ix) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 
2016/1012 par zootehniskajiem un 
ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku 
audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, 
krustojuma vaislas cūku un to 
reproduktīvo produktu tirdzniecībai 
Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko 
groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, 
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Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 
90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus 
dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku 
audzēšanas regula”) (OV L 171, 
29.6.2016., 66. lpp.);

x) Padomes 2008. gada 15. jūlija 
Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo 
informācijas norādīšanas un publicēšanas 
procedūras veterinārijas un zootehnikas 
jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 
77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 
89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 
90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 
90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 
92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 
92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, 
Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 
2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK 
(OV L 219, 14.8.2008., 40. lpp.);

xi) Padomes 1997. gada 25. jūnija 
Regula (EK) Nr. 1255/97, ar ko nosaka 
Kopienas kritērijus pieturvietai, kā arī 
groza pārvadājuma plānu, kas minēts 
Direktīvas 91/628/EEK pielikumā (OV L 
174, 2.7.1997., 1. lpp.);

xii) Padomes 1996. gada 17. decembra 
Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un 
dzīvnieku produktu sertificēšanu (OV L 
13, 16.1.1997., 28. lpp.);

xiii) Padomes 2003. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido 
aitu un kazu identifikācijas un 
reģistrācijas sistēmu un ar ko groza 
Regulu (EK) nr. 1782/2003 un Direktīvas 
92/102/ EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 
9.1.2004., 8. lpp.);

xiv) Komisijas 2006. gada 
15. decembra Lēmums 2006/968/EK, ar 
ko īsteno Padomes Regulu (EK) 
Nr. 21/2004 par norādījumiem un 
procedūrām aitu un kazu elektroniskajai 
identificēšanai (OV L 401, 30.12.2006., 
41. lpp.);

xv) Padomes 1999. gada 17. decembra 
Lēmums 1999/879/EK par liellopu 
somatotropīna (LST) laišanu tirgū un 
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lietošanu, ar ko atceļ Lēmumu 
90/218/EEK (OV L 331, 23.12.1999., 
71. lpp.);

xvi) Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīva 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 
53. lpp.);

xvii) Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Direktīva 2007/43/EK, ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas ražošanai 
audzētu cāļu aizsardzībai (OV L 182, 
12.7.2007., 19. lpp.);

xiii) Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/119/EK, ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai 
(OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.);

xix) Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/120/EK, ar kuru nosaka 
minimālos standartus cūku aizsardzībai 
(OV L 47, 18.2.2009., 5. lpp.);

xx) Padomes 1991. gada 4. novembra 
Regula (EEK) Nr. 3254/91, kas aizliedz 
Kopienā lietot kāju lamatas un ievest 
Kopienā atsevišķu sugu savvaļas 
dzīvnieku kažokādas un pārstrādes 
produktus no valstīm, kurās tos ķer ar 
kāju lamatām vai medību paņēmieniem, 
kas neatbilst starptautiskajām 
humānajām normām medībās ar lamatām 
(OV L 308, 9.11.1991., 1. lpp.);

xxi) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Direktīva
2013/31/ES, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/65/EEK attiecībā uz 
dzīvnieku veselības prasībām, kas 
reglamentē suņu, kaķu un mājas sesku 
tirdzniecību Savienībā un to importu 
Savienībā (OV L 178, 28.6.2013, 
107. lpp.);

xxii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku 
nekomerciālu pārvietošanu un par 
Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (OV 
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L 178, 28.6.2013., 1. lpp.);

xxiii) Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/156/EK par dzīvnieku 
veselības prasībām attiecībā uz zirgu 
dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un 
importu no trešām valstīm (OV L 192, 
23.7.2010., 1. lpp.);

xxiv) Padomes 1992. gada 29. aprīļa 
Direktīva 92/35/EEK, ar ko paredz 
kontroles noteikumus un pasākumus 
Āfrikas zirgu mēra apkarošanai 
(OV L 157, 10.6.1992., 19. lpp.).

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

H. 1. panta a) punkta 
viii) apakšpunkts — sabiedrības veselība

H. 1. panta a) punkta 
viii) apakšpunkts — sabiedrības veselība
un veselības drošība:

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumi, ar ko nosaka augstus 
kvalitātes un drošības standartus cilvēku 
izcelsmes orgāniem un vielām, kurus 
reglamentē:

1. Pasākumi, ar ko nosaka augstus 
kvalitātes un drošības standartus cilvēku 
izcelsmes orgāniem un vielām, kurus jo 
īpaši reglamentē:

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Komisijas 2016. gada 25. jūlija 
Direktīva (ES) 2016/1214, ar ko 
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Direktīvu 2005/62/EK groza attiecībā uz 
asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas 
standartiem un specifikācijām (OV L 199, 
26.7.2016., 14. lpp.);

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) Komisijas 2005. gada 
30. septembra Direktīva 2005/61/EK, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2002/98/EK attiecībā 
uz izsekojamības prasībām un nopietnu 
blakņu un nevēlamu notikumu 
paziņošanu (OV L 256, 1.10.2005., 
32. lpp.);

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ic) Komisijas 2004. gada 22. marta 
Direktīva 2004/33/EK par Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2002/98/EK piemērošanu 
attiecībā uz dažām tehniskajām prasībām 
asinīm un asins komponentiem (OV L 91, 
30.3.2004., 25. lpp.);

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – id apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

id) Komisijas 2005. gada 
30. septembra Direktīva 2005/62/EK par 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvas 2002/98/EK piemērošanu 
attiecībā uz Kopienas standartiem un 
specifikācijām, kas attiecas uz asins 
sagatavotāju kvalitātes sistēmu (OV L 
256, 1.10.2005., 41. lpp.);

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 1. punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/53/ES 
par transplantācijai paredzētu cilvēku 
orgānu kvalitātes un drošības standartiem 
(OV L 207, 6.8.2010., 14. lpp.).

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, ar ko nosaka augstus 
kvalitātes un drošības standartus zālēm un 
medicīnas ierīcēm, kurus reglamentē:

2. Pasākumi, ar ko nosaka augstus 
kvalitātes un drošības standartus zālēm un 
medicīnas ierīcēm, kurus jo īpaši 
reglamentē:

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tabakas un saistīto izstrādājumu 
ražošana, noformēšana un pārdošana, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2014/40/ES 
(2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 

5. Tabakas un saistīto izstrādājumu 
ražošana, noformēšana un pārdošana, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 3. aprīļa 
Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto 
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 
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pārdošanu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 
29.4.2014., 1. lpp.).

pārdošanu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 
29.4.2014., 1. lpp.), un tabakas 
izstrādājumu reklāma un sponsorēšana, 
ko reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija 
Direktīva 2003/33/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto 
sponsordarbību (OV L 152, 20.6.2003., 
16. lpp.).

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Alkohola kaitīgās ietekmes 
apkarošana un prioritātes, kas ir noteiktas 
Eiropas stratēģijā, lai palīdzētu ES 
dalībvalstīm samazināt ar alkoholu 
saistīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – H punkts – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Citi leģislatīvi akti, kas reglamentē 
sabiedrības veselību, jo īpaši:

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 5. aprīļa Regula (ES) 
2017/746 par in vitro diagnostikas 
medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ 
Direktīvu 98/79/EK un Komisijas 
Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 
5.5.2017., 176. lpp.);

ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 
1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (OV 
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L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – I punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju tiesības un aizsardzība, ko 
reglamentē:

Patērētāju tiesības un aizsardzība, ko jo 
īpaši reglamentē:
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