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K Ļ Ū D U  L A B O J U M S

Eiropas Parlamenta nostājā, 
kas pieņemta otrajā lasījumā 2008. gada 17. jūnijā,

lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par vides kvalitātes 
standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 
84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK 

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Saskaņā ar Reglamenta 204.a pantu iepriekšminēto nostāju labo šādi:

1. Pievieno šādu pantu:

8.a. pants
Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 1. punktā minētā komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā 
tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu 
un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.
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2. Atsauces uz komitejas procedūru labo šādi:

a) 3. panta 5. punkts ir šāds:

5. Šīs direktīvas I pielikuma B daļas 3. punktu var grozīt saskaņā ar šīs direktīvas 
8.a panta 3. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

b) 4. panta 4. punkts ir šāds: 

4. Tehniskās pamatnostādnes sajaukšanās zonu noteikšanai pieņem saskaņā ar šīs 
direktīvas 8.a panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru.

c) 5. panta 6. punkts ir šāds: 

6. Tehniskās pamatnostādnes uzskaites veikšanai pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 8.a 
panta 2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru.

d) I pielikuma B daļas 2. punkta otrā daļa ir šāda:

Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK V pielikuma 1.3.4. iedaļu dalībvalstis var ieviest 
statistiskas metodes, piemēram, procentīļu aprēķinu, lai nodrošinātu pieņemamu ticamības 
līmeni un precizitāti, nosakot atbilstību MPK-VKS. Ja tās to dara, statistikas metodes ir jāatbilst 
detalizētiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šīs direktīvas 8.a panta 2. punktā paredzēto 
regulatīvo procedūru.

3. I pielikuma B daļas 1. punkta otrā daļa ir šāda:

Vidējās aritmētiskās vērtības aprēķināšanai un izmantotajai analītiskajai metodei un, ja nav 
piemērotas analītiskas metodes, kas atbilstu minimālajiem veiktspējas kritērijiem - metodei,  kā 
piemērot VKS - jābūt saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, ar ko pieņem tehniskās 
specifikācijas ķīmiskajam monitoringam un analītisko rezultātu kvalitātei saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK.
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