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Grozījums Nr. 226
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 191. pantu, izstrādājot 
politiku vides jomā, Savienība ņem vērā 
pieejamos zinātnes un tehnikas 
atzinumus, vides apstākļus dažādos 
Savienības reģionos, potenciālos rīcības 
vai rīcības trūkuma radītos ieguvumus un 
izmaksas, kā arī Savienības ekonomisko 
un sociālo attīstību kopumā un 
līdzsvarotu tās reģionu attīstību. 
Izstrādājot izmaksu ziņā lietderīgu un 
samērīgu politiku attiecībā uz virszemes 
ūdeņu ķīmisko piesārņojumu, kā arī 
prioritāro vielu saraksta pārskatīšanu 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 4. punktu, ir jāņem vērā 
zinātniskie, vides un sociālekonomiskie 
faktori, tostarp veselības aizsardzības 
apsvērumi. Tālab pirmām kārtām ir 
jāievēro Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 
2000/60/EK) pamatprincips, ka maksā 
piesārņotājs.

Or. de

Grozījums Nr. 227
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Atbilstīgi principam „maksā 
piesārņotājs” piesārņojuma 
samazināšanas pasākumi ir jāīsteno jau 
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piesārņojuma avota tiešā tuvumā, nevis 
tad, kad tas ir sasniedzis virszemes 
ūdeņus.

Or. de

Pamatojums

Pārveidojot prioritāro vielu sarakstu, ir jāņem vērā arī difūzais un netiešais piesārņojums. 
Daudzas no sarakstā iekļautajām vielām nonāk virszemes ūdeņos nevis tiešā veidā, bet 
netieši. Lai virszemes ūdeņu aizsardzības pasākumu kopuma izmaksas būtu, cik vien 
iespējams, mazākas, visā ES līdz minimumam jāsamazina to piesārņojums.

Grozījums Nr. 228
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Attiecībā uz dažām vielām VKS, kuru 
pamatā ir ekotoksikoloģijas dati un 
apsvērumi, nespēj nodrošināt pietiekamu 
aizsardzības līmeni, lai panāktu vajadzīgo 
dzeramā ūdens kvalitāti, kurš iegūts no 
virszemes ūdeņiem saskaņā ar Padomes 
1998 gada 3. novembra 
Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti1, kā arī lai panāktu atbilstību 
Direktīvas 2000/60/EK 7. panta 2. un 
3. punkta prasībām. Tā kā ne visas 
virszemes ūdenstilpes ir piemērotas 
dzeramā ūdens iegūšanai, būtu lietderīgāk 
vajadzības gadījumā noteikt stingrākus 
VKS dalībvalstu līmenī.
___________________
1 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Sophie Auconie
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Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Pētījumi liecina, ka zāļu 
atlikumvielas var apdraudēt ūdens vidi. 
Tāpēc ir svarīgi jau tagad šo jautājumu 
risināt Eiropas mērogā ar mērķi panākt 
labāku izmaksu un ieguvumu attiecību. 
Riska novērtēšanu vajadzētu pilnveidot, 
izmantojot ticamus un Savienības līmenī 
salīdzināmus monitoringa datus. Šajā 
sakarā direktīvā paredzētajā 
kontrolsarakstā tiks apkopoti dati, kas būs 
vajadzīgi prioritāro vielu saraksta 
turpmākai pārskatīšanai. Saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK (Ūdens 
pamatdirektīvas) 16. panta 9. punktu 
Eiropas Komisijas kompetencē ir izstrādāt 
Eiropas stratēģiju cīņai pret ūdens 
piesārņošanu ar zālēm. Šajā sakarā tā 
iesniedz priekšlikumus, kā uzlabot riska 
novērtēšanu, laižot tirgū šīs vielas, un lai 
noteiktu visefektīvākos pasākumus riska 
samazināšanai līdz pieņemamam 
līmenim. Komisija izmanto Ūdens 
pamatdirektīvas kopējo īstenošanas 
stratēģiju, kā arī attiecīgo references 
laboratoriju tīklu, kas veic jaunu vides 
piesārņotājvielu monitoringu, (tīkls 
NORMAN) un Kopīgo pētniecības centru.

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 
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augstas kvalitātes monitoringa informāciju 
par vielu koncentrāciju ūdens vidē, uzsvaru 
liekot uz iepriekš nebijušiem 
piesārņotājiem un vielām, par kurām 
pieejamie monitoringa dati nav pietiekami 
kvalitatīvi, lai tos varētu izmantot riska 
novērtējumā. Jaunajam mehānismam būtu 
jāatvieglo šādas informācijas vākšana visos 
Savienības upju baseinu apgabalos. Lai 
monitoringa izmaksas saglabātos samērīgā 
līmenī, šim mehānismam būtu jāaptver 
ierobežots skaits vielu, kuras uz zināmu 
laiku ir iekļautas kontrolsarakstā, un 
ierobežots skaits monitoringa vietu, bet 
iznākumā jāpiegādā reprezentatīvi dati, kas 
būtu derīgi vielu prioritizēšanai, ko veic 
Savienības līmenī. Minētajam sarakstam 
vajadzētu būt mainīgam, lai reaģētu uz 
jauniem riskiem, ko rada iepriekš nebijuši 
piesārņotāji, un neveiktu monitoringa 
pasākumus ilgāk nekā vajadzīgs.

augstas kvalitātes monitoringa informāciju 
par vielu koncentrāciju ūdens vidē, uzsvaru 
liekot uz iepriekš nebijušiem 
piesārņotājiem un vielām, par kurām 
pieejamie monitoringa dati nav pietiekami 
kvalitatīvi, lai tos varētu izmantot riska 
novērtējumā. Jaunajam mehānismam būtu 
jāatvieglo šādas informācijas vākšana visos 
Savienības upju baseinu apgabalos. Lai 
monitoringa izmaksas saglabātos samērīgā 
līmenī, šim mehānismam būtu jāaptver 
ierobežots skaits vielu un ierobežots skaits 
monitoringa vietu, bet iznākumā jāpiegādā 
reprezentatīvi dati, kas būtu derīgi vielu 
prioritizēšanai, ko veic Savienības līmenī.
Minētajam sarakstam vajadzētu būt 
mainīgam, lai reaģētu uz jauniem riskiem, 
ko rada iepriekš nebijuši piesārņotāji, un 
neveiktu monitoringa pasākumus ilgāk 
nekā vajadzīgs.

Or. pl

Grozījums Nr. 231
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2000/60/EK
V pielikums – 1.3.4. iedaļa – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas V pielikuma 1.3.4. punkta 
tabulā prioritāro vielu monitoringa 
biežuma intervālu upēs, ezeros, pārejas un 
piekrastes ūdeņos attiecīgi pagarina no 
viena līdz trim mēnešiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 232
Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2008/105/EK
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pievieno šādu definīciju: „Dabiskais fona 
līmenis” ir dabā sastopamas vielas 
koncentrācija, nevis cilvēka ietekmē 
radīta vielas koncentrācija ūdenī.

Or. pl

Grozījums Nr. 233
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2008/105/EK
3. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virszemes ūdenstilpēm, ko dalībvalstis ir 
apzinājušas saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 7. panta 1. punktu,
dalībvalstis nosaka stingrākus VKS 
attiecībā uz vielām, kurām iepriekš 
minētie VKS nenodrošina vajadzīgo 
aizsardzības līmeni, lai garantētu dzeramā 
ūdens ieguvi un izpildītu minētā panta 
2. un 3. punkta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2008/105/EK
3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. To vielu monitoringu, kurām piemēro 
sedimentu un/vai biotas VKS, dalībvalstis 
attiecīgajā matricā īsteno vismaz reizi 
gadā, ja vien nav noteikts cits biežums, 
pamatojoties uz tehniskām zināšanām un 
ekspertu slēdzienu.

4. To vielu monitoringu, kurām piemēro 
sedimentu un/vai biotas VKS, dalībvalstis 
attiecīgajā matricā īsteno ik pēc sešiem 
gadiem vismaz reizi gadā, ja vien nav 
noteikts cits biežums, pamatojoties uz 
tehniskām zināšanām un ekspertu 
slēdzienu.

Or. pl

Grozījums Nr. 235
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
4. pants – 3. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 4. panta 3. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„ba) un tā pakāpeniski jāsamazina pirmā 
apsaimniekošanas cikla laikā.”

Or. en

Grozījums Nr. 236
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a iekļauj šādu pantu:
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„5.a pants
Kontroles pasākumi

1. Attiecībā uz vielām, kuras apzinātas ka 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK, 
Eiropas Komisija panāk, lai cita starpā 
tiktu veikti šādi kontroles pasākumi, kas 
noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem 
Eiropas Savienības tiesību aktiem:
a) attiecībā uz vielām, kas ietvertas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 darbības 
jomā, Eiropas Komisija saskaņā ar 
minētās regulas 57. panta f) apakšpunktu 
pieprasa Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai 
(ECHA) sagatavot dokumentāciju šo vielu 
iespējamai iekļaušanai XIV pielikumā. 
Šajos dokumentos var norādīt tikai 
atsauci uz ierakstu šīs direktīvas 
I pielikumā;
b) attiecībā uz tām prioritārajām vielām 
un prioritārajām bīstamajām vielām, ar 
kurām saistīto risku galvenokārt rada 
ievesto izstrādājumu vielu emisija, 
Eiropas Komisija nosaka ierobežojumus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
68. panta 1. punktu.
2. Attiecībā uz vielām, kuras apzinātas ka 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas saskaņā ar šo direktīvu un kuras 
ietvertas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
darbības jomā, dalībvalstis un Eiropas 
Komisija panāk, lai cita starpā tiktu veikti 
šādi kontroles pasākumi:
a) prioritāro vielu atļaujas atkārtota 
novērtēšana vai pagarināšana, kas 
nodrošina to emisijas pakāpenisku 
samazināšanu ūdenī;
b) prioritāro bīstamo vielu atļaujas 
atkārtota novērtēšana, kas nodrošina 
vielas aizstāšanu. Ja alternatīvu nav, var 
piešķirt atļauju, kas ir derīga ierobežotu 
laiku un attiecas uz slēgtām sistēmām;
c) visas atļaujas, kas attiecas uz 
pesticīdiem, kuri apzināti kā prioritārās 
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bīstamās vielas, tiks atsauktas un netiks 
piešķirtas no jauna, kad būs pagājuši 
20 gadi kopš to iekļaušanas prioritāro 
bīstamo vielu sarakstā.
3. Attiecībā uz vielām, kas apzinātas kā 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas saskaņā ar šo direktīvu un ietvertas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 22. maija Regulas (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu 
tirgū un lietošanu1 darbības jomā, kura 
piemērojama no 2013. gada 1. septembra, 
dalībvalstis un Eiropas Komisija 
nodrošina, lai netiktu piešķirtas atļaujas, 
ja nav ievēroti minētās regulas 5. panta 
2. punkta nosacījumi.”

_____________________
1 OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 89.)

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu Eiropas Parlaments un Padome pieņem īpašus pasākumus, 
lai novērstu atsevišķu piesārņotājvielu vai piesārņotājvielu grupu radīto piesārņojumu ūdenī, 
un Komisija iesniedz priekšlikumus kontroles pasākumu īstenošanai, lai pakāpeniski 
samazinātu prioritāro vielu noplūdes, emisiju un zudumus un jo īpaši lai izbeigtu vai 
pakāpeniski pārtrauktu prioritāro bīstamo vielu noplūdes, emisiju un zudumus. 

Grozījums Nr. 237
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
7. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a direktīvas 7. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
„Šajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā 
pasākumus, kas jāveic saskaņā ar 
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16. panta 6. punktu, kā arī to pasākumu 
efektivitāti, kurus dalībvalstis ir ieviesušas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 9. un 
10. pantu un 16. panta 8. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 4. punktā paredzētās X pielikuma 
regulārās pārskatīšanas rezultātu. 
Vajadzības gadījumā tā pievieno 
ziņojumam attiecīgus priekšlikumus, jo 
īpaši priekšlikumus noteikt jaunas 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas vai arī pārdēvēt dažas prioritārās 
vielas par prioritārajām bīstamajām vielām 
un, ja nepieciešams, noteikt attiecīgus VKS 
virszemes ūdeņiem, sedimentiem un biotai.

Komisija reizi četros gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 4. punktā 
paredzētās X pielikuma regulārās 
pārskatīšanas rezultātu. Vajadzības 
gadījumā tā pievieno ziņojumam attiecīgus 
priekšlikumus, jo īpaši priekšlikumus 
noteikt jaunas prioritārās vielas vai 
prioritārās bīstamās vielas, vai arī pārdēvēt 
dažas prioritārās vielas par prioritārajām 
bīstamajām vielām un, ja nepieciešams, 
noteikt attiecīgus VKS virszemes ūdeņiem, 
sedimentiem un biotai. Nosakot VKS 
vērtību atsevišķām vielām, ir jāņem vērā 
maisījumiem piemērojamais nenoteiktības 
koeficients 100.

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 94.)

Pamatojums

Nenoteiktības koeficienta piemērošana ir pragmatisks risinājums, lai ņemtu vērā kopējo 
ietekmi, ja nav pieejama konkrēta informācija par precīzu maisījuma sastāvu. Pašlaik 
izmantojamos nenoteiktības koeficientos neņem vērā maisījumu toksiskumu, un, tā kā dabā ir 
sastopami ļoti sarežģīti maisījumi, nav nozīmes noteikt kvalitātes standartus atsevišķām 
vielām.
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Grozījums Nr. 239
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 4. punktā paredzētās X pielikuma 
regulārās pārskatīšanas rezultātu. 
Vajadzības gadījumā tā pievieno 
ziņojumam attiecīgus priekšlikumus, jo 
īpaši priekšlikumus noteikt jaunas 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas vai arī pārdēvēt dažas prioritārās 
vielas par prioritārajām bīstamajām vielām 
un, ja nepieciešams, noteikt attiecīgus VKS 
virszemes ūdeņiem, sedimentiem un biotai.

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Direktīvas 2000/60/EK
16. panta 4. punktā paredzētās X pielikuma 
regulārās pārskatīšanas rezultātu. 
Vajadzības gadījumā tā pievieno 
ziņojumam attiecīgus priekšlikumus, jo 
īpaši priekšlikumus noteikt jaunas 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas, vai arī pārdēvēt dažas prioritārās 
vielas par prioritārajām bīstamajām vielām 
un, ja nepieciešams, noteikt attiecīgus VKS 
virszemes ūdeņiem, sedimentiem un biotai. 
Nosakot šīs vielas un iesniedzot attiecīgus 
priekšlikumos, ir jānodrošina saskaņotība 
ar visām spēkā esošajām atļaujām un 
novērtējumiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 un Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009, kā arī ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
98/8/EK, 2001/82/EK un 2001/83/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 240
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.a pants – 1. daļa – aa) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) visuresošas noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas vielas 
nevajadzētu ņemt vērā, novērtējot 
ķīmiskos kvalitātes rādītājus, ja vien 
kādas no minēto vielu dabiskā fona 
koncentrācija apsekojamajā virszemes 
ūdenstilpē nepārsniedz VKS;

Or. de

Pamatojums

Ir jāņem vērā, ka daudzas norādītās vielas (metāli, hormoni u. c.), lai arī nelielā daudzumā, 
dabīgā veidā sastopamas ūdenstilpēs. Šāda dabiskā fona koncentrācija ir jāņem vērā. 
Komisijas priekšlikuma pirmās daļas noteikumi neskar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 3. punkta k) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā 
noteiktos mērķus un pienākumus.

Grozījums Nr. 241
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.a pants – 1. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) monitoringu īsteno ar mazāku 
intensitāti, nekā prioritārajām vielām to 
prasa šīs direktīvas 3. panta 4. punkts un 
Direktīvas 2000/60/EK V pielikums, ar 
nosacījumu, ka īstenotais monitorings ir 
reprezentatīvs un ka eksistē statistiski 
uzticami atsauces dati par šo vielu 
klātesību ūdens vidē, un ka šie dati aptver 
vismaz vienu plānošanas ciklu, ko izmanto 
upju baseinu apsaimniekošanā, jeb sešus 
gadus.

b) monitoringu īsteno ar mazāku 
intensitāti, nekā prioritārajām vielām to 
prasa šīs direktīvas 3. panta 4. punkts un 
Direktīvas 2000/60/EK V pielikums, ar 
nosacījumu, ka īstenotais monitorings ir 
reprezentatīvs un ka eksistē statistiski 
uzticami atsauces dati par šo vielu 
klātesību ūdens vidē, un ka šie dati aptver 
vismaz vienu plānošanas ciklu, ko izmanto 
upju baseinu apsaimniekošanā, jeb sešus 
gadus. Ūdens vides apsaimniekošanas 
plānu darbības laikā monitoringu var 
īstenot, tikai ievērojot viena gada ciklu —
turklāt ik pēc trim mēnešiem ūdeņiem un 
reizi gada ciklā citu matricu gadījumā —, 
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ja pirmajos sešos gados nav novērots šo 
vielu koncentrācijas pieaugums un nekas 
neliecina par šādas tendences izmaiņām.

Or. pl

Grozījums Nr. 242
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontrolsarakstā jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica. Vielas izraugās to vielu vidū, par 
kurām pieejamā informācija liecina, ka tās 
var radīt ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju. Izraugoties 
kontrolsarakstā iekļaujamās vielas, 
Komisija ņem vērā visu pieejamo 
informāciju, tostarp pētniecības projektus, 
raksturojuma un monitoringa programmas, 
ko dalībvalstis izstrādājušas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu, un 
informāciju par ražošanas apjomu, 
lietojumiem, koncentrācijām vidē un 
ietekmi, tostarp informāciju, kas savākta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/8/EK, Direktīvu 2001/82/EK 
un Direktīvu 2001/83/EK un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un 
Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

Kontrolsarakstā vienlaikus atrodas ne 
vairāk kā 10 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica. Vielas izraugās to vielu vidū, par 
kurām pieejamā informācija liecina, ka tās 
var radīt ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju. Izraugoties 
kontrolsarakstā iekļaujamās vielas, 
Komisija ņem vērā visu pieejamo 
informāciju, tostarp pētniecības projektus, 
raksturojuma un monitoringa programmas, 
ko dalībvalstis izstrādājušas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu, un 
informāciju par ražošanas apjomu, 
lietojumiem, koncentrāciju vidē un 
ietekmi, tostarp informāciju, kas savākta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/8/EK, Direktīvu 2001/82/EK 
un Direktīvu 2001/83/EK un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006 un Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009. Pieņemot šo grozījumu, 
tiek risināts jautājums par standartizētu 
metožu trūkumu jauno vielu paraugu 
ņemšanai un analīzei.

Or. pl
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Grozījums Nr. 243
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontrolsarakstā jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica. Vielas izraugās to vielu vidū, par 
kurām pieejamā informācija liecina, ka tās 
var radīt ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju. Izraugoties 
kontrolsarakstā iekļaujamās vielas, 
Komisija ņem vērā visu pieejamo 
informāciju, tostarp pētniecības projektus, 
raksturojuma un monitoringa programmas, 
ko dalībvalstis izstrādājušas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu, un 
informāciju par ražošanas apjomu, 
lietojumiem, koncentrācijām vidē un 
ietekmi, tostarp informāciju, kas savākta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/8/EK, Direktīvu 2001/82/EK 
un Direktīvu 2001/83/EK un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un 
Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

Kontrolsarakstā vienlaikus atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica. Vielas izraugās to vielu vidū, par 
kurām pieejamā informācija liecina, ka tās 
var radīt ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju. Galveno 
uzmanību vajadzētu piešķirt vielām, 
attiecībā uz kurām trūkst monitoringa 
datu, lai noteiktu to prioritāti. Izraugoties 
kontrolsarakstā iekļaujamās vielas, 
Komisija ņem vērā visu pieejamo 
informāciju, tostarp saskaņā ar šo 
direktīvu veiktās prioritizēšanas 
procedūras rezultātus, pētniecības 
projektus, raksturojuma un monitoringa 
programmas, ko dalībvalstis izstrādājušas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu, un informāciju par ražošanas 
apjomu, lietojumiem, koncentrācijām vidē 
un ietekmi, tostarp informāciju, kas savākta 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/8/EK, Direktīvu 2001/82/EK 
un Direktīvu 2001/83/EK un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006 un Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009.

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 110.)

Pamatojums

Gatavojoties prioritāro vielu novērtēšanai, Eiropas Komisija sāka atlasi, izmantojot 
2000 ķīmisko vielu sarakstu. Regulārā datu plūsma, ko nodrošina kontrolsarakstā iekļauto 
vielu monitorings, uzlabo prioritizēšanas procesa efektivitāti. Ir jāņem vērā ne tikai jaunie 
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zinātnes atzinumi, bet arī pieejamie monitoringa dati. Ir lietderīgi izmantot datus, kas gūti, 
gatavojot pašreizējo priekšlikumu.

Grozījums Nr. 244
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 10. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minētā 
kontrolsaraksta sagatavošanu.

2. Saskaņā ar 10. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā panta 1. punktā minētā 
kontrolsaraksta papildināšanu un, 
vajadzības gadījumā, atjaunināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā, Komisija sagatavo līdz […].

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā un satur vielas, kuras turpmāk 
būs iekļautas II pielikumā, Komisija 
sagatavo līdz […] un vēlāk vajadzības 
gadījumā to atjaunina.

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Vladko Todorov Panayotov
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā, Komisija sagatavo līdz […].

3. Pirmo kontrolsarakstu, kas minēts 
1. punktā, Komisija sagatavo līdz […], 
izmantojot zinātnisko pieeju, kura balstās 
uz objektīviem un pārskatāmiem 
kritērijiem, šajā procesā iesaistot 
dalībvalstis un ieinteresētās personas.

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 132.)

Pamatojums

Vielas iekļaušanai pirmajā kontrolsarakstā izraugās, veicot atlasi, kuras laikā izmanto 
objektīvus kritērijus un visu attiecīgo ieinteresēto personu līdzdarbību. Šādā veidā var 
nodrošināt, ka kontrolsarakstā nebūs iekļautas vielas, kurām nav jāveic monitorings, tādējādi 
vienkārši novēršot izmaksas, ko rada nevajadzīgs monitorings.

Grozījums Nr. 247
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
12 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
3 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
12 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
gada pirmajā dienā un ne agrāk kā 
6 mēnešus pēc attiecīgās vielas iekļaušanas 
kontrolsarakstā.

Or. pl
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Grozījums Nr. 248
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
12 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
3 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

4. Dalībvalstis īpaši izraudzītās 
reprezentatīvās monitoringa stacijās vismaz 
6 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk 
3 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis katrai vielai izraugās 
reprezentatīvās stacijas un monitoringa 
pasākumu biežumu un laiku, tās ņem vērā 
vielas lietojumus. Monitoringa pasākumu 
starplaiks nav ilgāks par vienu gadu.

Kad dalībvalstis katrai vielai izraugās
reprezentatīvās stacijas un monitoringa 
pasākumu biežumu un laiku, tās ņem vērā 
vielas lietojumus. Monitoringu veic vismaz 
piecas reizes gadā ar minimālo starplaiku 
2 mēneši.

Or. en

(Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 141.)

Pamatojums

Lai nodrošinātu monitoringa datu augstu kvalitāti un iegūtu ticamus rezultātus turpmāko 
lēmumu pieņemšanai, monitoringu vajadzētu veikt vismaz piecas reizes gadā.
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Grozījums Nr. 250
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis 18 mēnešu laikā pēc vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā ziņo Komisijai 
par 4. punktā paredzētā monitoringa 
rezultātiem, un turpina sniegt šādus 
ziņojumus reizi 12 mēnešos, kamēr vien 
attiecīgā viela ir kontrolsarakstā. Ziņojumā 
iekļauj informāciju par monitoringa 
stacijas reprezentativitāti un par 
monitoringa stratēģiju.

5. Dalībvalstis 18 mēnešu laikā pēc vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā ziņo Komisijai 
par 4. punktā paredzētā monitoringa 
rezultātiem, un turpina sniegt šādus 
ziņojumus reizi 12 mēnešos, kamēr vien 
attiecīgā viela ir kontrolsarakstā. Ziņojumā 
iekļauj informāciju par monitoringa 
stacijas atrašanās vietu un par monitoringa 
stratēģiju.

Or. pl

Grozījums Nr. 251
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
8.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a iekļauj šādu pantu:
„8.c pants

Īpaši noteikumi par ārstniecības 
līdzekļiem

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 9. punktu Komisija divu gadu 
laikā izstrādā stratēģiju cīņai pret ūdens 
piesārņošanu ar ārstniecības līdzekļiem. 
Tajā jo īpaši ietver:
– ja vajadzīgs, priekšlikumus lielāku 
uzmanību pievērst zāļu ietekmei uz vidi 
saistībā ar zāļu laišanu tirgū (Direktīva 
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2001/83 un 2011/83, Regula 726/2004);
– riska novērtējumu saistībā ar zāļu 
klātbūtni ūdens vidē un priekšlikumus tās 
samazināšanai;
– kritērijus, kas ļauj izvērtēt iesniegto 
priekšlikumu izmaksu un efektivitātes 
attiecību.
Izstrādājot šo stratēģiju, Komisija izmanto 
Direktīvas 2000/60/EK 21. pantā minētās 
komitejas atbalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 252
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10a. punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – B daļa – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a direktīvas I pielikuma B daļas 
3. punktu aizstāj ar šādu:
3. Šajā pielikumā noteiktos VKS norāda 
kā kopējo koncentrāciju visā ūdens 
paraugā, tas neattiecas uz kadmiju, svinu, 
dzīvsudrabu un niķeli (turpmāk —
metāli). Metālu gadījumā VKS attiecas uz 
šķīduma koncentrāciju, t. i., ūdens 
paraugā izšķīdušo fāzi, ko iegūst, filtrējot 
caur 0,45 μm filtru vai ar tamlīdzīgu 
priekšapstrādi, vai, ja norādīts, uz 
bioloģiski pieejamo koncentrāciju.

Dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var ņemt vērā šādus 
faktorus:
a) metālu un to savienojumu dabisko fona 
koncentrāciju, ja tās dēļ nav ievērots VKS, 
un
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b) cietības pakāpi, pH vērtību vai citu 
ūdens kvalitātes parametru, kas ietekmē 
metālu bioloģisko pieejamību, turklāt 
nosaka bioloģiski pieejamo koncentrāciju, 
izmantojot piemērotu bioloģiskās 
pieejamības modeli.”

Or. it

Grozījums Nr. 253
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis līdz ...* paziņo Komisijai 
par attiecīgajiem pasākumiem, kas 
noteikti saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
9. un 10. pantu un 16. panta 8. punktu un 
kuru mērķis ir ierobežot prioritāro vielu 
emisiju, kā arī rast alternatīvus 
risinājumus un jaunas emisijas 
ierobežošanas tehnoloģijas un metodes. 
Šajā sakarā dalībvalstis jo īpaši ziņo par 
pieredzi publiskā sektora partnerības 
jomā, sadarbību zinātnes un tehnoloģiju 
jomā, aizstāšanas plāniem un 
ekonomiskiem stimuliem. Šiem 
ziņojumiem līdz ...** jābūt publiski 
pieejamiem Komisijas tīmekļa vietnē.
_________________

* Lūgums ievietot datumu OV — 3 gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
** Lūgums ievietot datumu OV — 4 gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 41. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 41. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 255
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 43. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 43. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 256
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 46. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 46. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrīns

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(43) Nepiemēro Nepiemēro Heksabromciklododekāni (HBCDD) X

Grozījums

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 257
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 46. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 46. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 258
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 47. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 47. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiols

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiols

Grozījums

svītrots



PE500.412v01-00 24/47 AM\917996LV.doc

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 47. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 47. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 260
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 48. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 48. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-estradiols;

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-estradiols;

Grozījums

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 261
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Tabula – 48. rinda
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums – Tabula – 48. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 262
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – Rindu virsraksts
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – Rindu virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenaks

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenaks

Grozījums

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 263
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 5. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 5. rinda

Or. de

Pamatojums

Precīzu vai pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma 

Komisijas ierosinātais teksts

Nr. Vielas 
nosaukums

CAS
numurs

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Citi 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi 
virszemes 
ūdeņi

VKS
Biota

Grozījums

Nr. Vielas 
nosaukums

CAS
numurs

GVL-VKS1

Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

GVL-
VKS1

Citi 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS1

Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi 
virszemes 
ūdeņi

VKS
Biota

__________________________
1 Virszemes ūdenstilpēm, ko izmanto dzeramā ūdens ieguvei, dalībvalstis nosaka stingrāku 
VKS saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1. punkta 1.a apakšpunktu. Šis nosacījums ir 
attiecināms uz vielu Nr. 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 un 38.

Komisijas ierosinātais teksts

(5) Bromdifenilēteri 32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Grozījums

(5) Bromdifenilēteri 32534819 0,0005 0,0002 Nepiemē
ro

Nepiemē
ro

Nepiemē
ro
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koeficienti. Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, 
nav noteikta riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt 
tik zemu koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 264
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 5. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 5. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu un 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē augsti drošuma koeficienti. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība.

Grozījums Nr. 265
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 15. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 15. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(5) Bromdifenilēteri 32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Grozījums

(5) Bromdifenilēteri 32534819 0,0005 0,0002 Nepiemē
ro

Nepiemē
ro

Nepie
mēro



PE500.412v01-00 28/47 AM\917996LV.doc

LV

Or. de

Pamatojums

Precīzu vai pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma 
koeficienti. Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, 
nav noteikta riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt 
tik zemu koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 266
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 15. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 15. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu un 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē augsti drošuma koeficienti. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība.

Komisijas ierosinātais teksts

(15) Fluorantēns 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Grozījums

(15) Fluorantēns 206440 0,1 0,1 1 1 -

Komisijas ierosinātais teksts

(15) Fluorantēns 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Grozījums

(15) Fluorantēns 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Grozījums Nr. 267
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 21. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 21. rinda

Or. de

Pamatojums

Precīzu vai pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma 
koeficienti. Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, 
nav noteikta riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt 
tik zemu koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes. 

Grozījums Nr. 268
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 21. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 21. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(21) Dzīvsudrabs un 
tā savienojumi

7439976 0,07 0,07 20

Grozījums

(21) Dzīvsudrabs un 
tā savienojumi

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikts 
riska un ieguvumu samērs, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt tik zemu 
koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 269
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 22. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 22. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātiem VKS nav noteikts riska un ieguvumu samērs, kā arī nav izvērtēta to izpildes 

Komisijas ierosinātais teksts

(21) Dzīvsudrabs un 
tā savienojumi

7439976 0,07 0,07 20

Grozījums

(21) Dzīvsudrabs un 
tā savienojumi

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Komisijas ierosinātais teksts

(22) Naftalīns 91203 2 2 130 130

Grozījums

(22) Naftalīns 91203 ? ? ? ? ?
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iespējamība. Jābūt savstarpējai atbilstībai starp gada vidējo koncentrāciju un pieļaujamo 
maksimālo koncentrāciju. Šīm vielām tas nav norādīts. 

Grozījums Nr. 270
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 22. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 22. rinda

Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 
priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsts drošuma koeficients. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 271
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 35. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 35. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(22) Naftalīns 91203 2 2 130 130

Grozījums

(22) Naftalīns 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu un 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē augsti drošuma koeficienti. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt tik zemu 
koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 272
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 35. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 35. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Grozījums

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta 
riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība.

Grozījums Nr. 273
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 35. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 35. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Grozījums

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1

Komisijas ierosinātais teksts

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Grozījums

(35) Perfluoroktānsul
foskābe un tās 
atvasinājumi 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Pamatojums

Minētajām vielām piedāvāto GVL-VKS robežvērtību nav iespējams analītiski apliecināt. 
Attīrītos notekūdeņos to var noteikt tikai līdz 25 ng/l. Turklāt virszemes ūdeņiem būtu noteikta 
stingrāka robežvērtība nekā dzeramajam ūdenim. Ar Direktīvu 2006/122/EK jau ir noteikti 
plaši ierobežojumi PFOS izmantošanai, un tos Eiropas Savienībā vēl drīkst izmantot tikai 
galvanotehnikā, lai gan šajā jomā joprojām nav atrasts alternatīvs risinājums. Kaut arī 
galvanotehnika ir neliela ekonomikas nozare, tai ir ievērojama nozīme rūpniecisko vērtību 
ražošanā.

Grozījums Nr. 274
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 38. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 38. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS nav noteikta riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes 
iespējamība. Jābūt savstarpējai atbilstībai starp gada vidējo koncentrāciju un pieļaujamo 
maksimālo koncentrāciju. Šīm vielām tas nav norādīts.

Grozījums Nr. 275
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 38. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 38. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(38) Aklonifēns 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Grozījums

(38) Aklonifēns 74070-46-5 ? ? ? ?
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Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 
priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsts drošuma koeficients. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 276
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 41. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 41. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 277
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 41. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(38) Aklonifēns 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Grozījums

(38) Aklonifēns 74070-46-5 ? ? ? ?

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Cipermetrīns 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Grozījums

svītrots
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Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 41. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta 
riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt tik zemu 
koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 278
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 41. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 41. rinda

Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Cipermetrīns 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Grozījums

(41) Cipermetrīns 52315-07-8 ? ? ? ?

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Cipermetrīns 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Grozījums

(41) Cipermetrīns 52315-07-8 ? ? ? ?
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priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsts drošuma koeficients. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 279
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 42. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 42. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta 
riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt tik zemu 
koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 280
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 42. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 42. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(42) Dihlorvoss 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Grozījums

(42) Dihlorvoss 62-73-7 ? ? ? ?
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Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 
priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsts drošuma koeficients. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 281
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 43. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 43. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 282
Thomas Ulmer

Komisijas ierosinātais teksts

(42) Dihlorvoss 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Grozījums

(42) Dihlorvoss 62-73-7 ? ? ? ?

Komisijas ierosinātais teksts

(43) Heksabromci
klododekāns 
(HBCDD)

Skatīt Direktīvas 
2000/60/EK 
X pielikuma 
12. zemsvītras piezīmi

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Grozījums

svītrots
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 43. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 43. rinda

Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 
priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 283
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 44. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 44. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(43) Heksabromciklo
dodekāns 
(HBCDD)

Skatīt Direktīvas 
2000/60/EK 
X pielikuma 
12. zemsvītras piezīmi

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Grozījums

(43) Heksabromciklo
dodekāns 
(HBCDD)

Skatīt Direktīvas 
2000/60/EK 
X pielikuma 
12. zemsvītras piezīmi

? ? ? ?
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Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta 
riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Turklāt tik zemu 
koncentrāciju noteikšanai nav izstrādātas piemērotas un vienotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 284
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 45. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 45. rinda

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai 
pienācīgu datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsti drošuma koeficienti. 
Aprēķinātajiem VKS nav noteikta riska un ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes 
iespējamība. Jābūt savstarpējai atbilstībai starp gada vidējo koncentrāciju un pieļaujamo 
maksimālo koncentrāciju. Šīm vielām tas nav norādīts. 

Komisijas ierosinātais teksts

(44) Heptahlors un 
heptahlorepoksīds

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Grozījums

(44) Heptahlors un 
heptahlorepoksīds

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Komisijas ierosinātais teksts

(45) Terbutrīns 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Grozījums

(45) Terbutrīns 886-50-0 ? ? ? ?
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Grozījums Nr. 285
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 45. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 45. rinda

Or. de

Pamatojums

Šie rādītāji nedrīkst būt pārāk stingri, lai tos varētu vidējā termiņā ievērot. Komisijas 
priekšlikumā nav pietiekami sīki aplūkota VKS noteikšanas metodika. Precīzu vai pienācīgu 
datu trūkumu šajā gadījumā kompensē pārāk augsts drošuma koeficients. Aprēķinātajiem 
VKS, kas daļēji atrodas krietni zem analītiskās jutības robežas, nav noteikta riska un 
ieguvumu attiecība, kā arī nav izvērtēta to izpildes iespējamība. Nav izstrādātas vienotas un 
piemērotas analīzes metodes.

Grozījums Nr. 286
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 46. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 46. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(45) Terbutrīns 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Grozījums

(45) Terbutrīns 886-50-0 ? ? ? ?

Komisijas ierosinātais teksts

(46) 17α-etinilestradiols 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Nepiem
ēro

Nepiemēr
o

Grozījums

svītrots
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Grozījums Nr. 287
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 46. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 46. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 288
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 47. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 47. rinda

Or. fr

Komisijas ierosinātais teksts

(46) 17α-etinilestradiols 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Nepiemē
ro

Nepiemē
ro

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(47) 17β-estradiols 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Nepiem
ēro

Nepiemēr
o

Grozījums

svītrots
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Grozījums Nr. 289
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 47. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 47. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 290
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 48. rinda
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 48. rinda

Or. fr

Grozījums Nr. 291
Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – Tabula – 48. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

(47) 17β-estradiols 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Nepiemē
ro

Nepiemē
ro

Grozījums

svītrots

Komisijas ierosinātais teksts

(48) Diklofenaks 15307-79-6 0,1 0,01 Nepiemēro Nepiemēro

Grozījums

svītrots
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Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – Tabula – 48. rinda

Or. pl

Grozījums Nr. 292
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 13. kājene
Direktīva 2008/105/EK
I pielikums – A daļa – 13. kājene

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13 Šie VKS attiecas uz bioloģiski 
pieejamām vielu koncentrācijām.

13 Šie VKS attiecas uz bioloģiski 
pieejamām vielu koncentrācijām. Kamēr 
biotiskā liganda modelis netiks piemērots 
dalībvalstīs esošajiem apstākļiem, tās var 
izmantot šajā direktīvā paredzētos VKS.

Or. fi

Pamatojums

Piedāvātos jaunos VKS nosaka ar biotiskā liganda modeļa palīdzību. Minētais modelis ir 
piemērots tikai iekšzemes ūdeņiem un tad, ja attiecīgie apstākļi ir līdzīgi šīs metodes 
references apstākļiem. Vēl nav pienācis laiks izmēģināt šīs metodes piemērotību attiecībā 
jūras ūdeņiem. Tā kā joprojām ir daudz neskaidrību, pagaidām jāizmanto spēkā esošais VKS 
niķelim un jāpilnveido metodes metālu bioloģiskās pieejamības noteikšanai, lai tās varētu 
izmantot bioloģiskās pieejamības mērījumiem iekšzemes un jūras ūdeņos visā Eiropā.

Grozījums Nr. 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
II pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

(48) Diklofenaks 15307-79-6 0,1 0,01 Nepiemēro Nepiemēro

Grozījums

svītrots
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
IIa PIELIKUMS

„II PIELIKUMS
VIELAS, KURAS CITA STARPĀ IEKĻAUJAMAS PIRMAJĀ KOMISIJAS IZSTRĀDĀTAJĀ 

KONTROLSARAKSTĀ

CAS numurs1 ES numurs2 Vielas nosaukums

57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiols

50-28-2 200-023-8 17β-estradiols

15307-79-6 239-346-4 Diklofenaks

__________________________
1 CAS — Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service).
2 ES numurs — Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) vai Eiropā reģistrēto ķīmisko 
vielu saraksta (ELINCS) numurs.

Or. en

Pamatojums

Etinilestradiola, estradiola un diklofenaka rūpīga zinātniskā izpēte arī nedod atbildi uz visiem 
zinātnes izvirzītajiem jautājumiem, piemēram, nebija iespējams izmantot pētījumu datus 
diklofenaka gadījumā. Šo vielu iekļaušana kontrolsarakstā dotu iespēju zinātniekiem iegūt 
papildu datus un pieņemt pārdomātu lēmumu.

Grozījums Nr. 294
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
II pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums
IIa PIELIKUMS

„II PIELIKUMS 
VIELAS, KURAS CITA STARPĀ IEKĻAUJAMAS PIRMAJĀ KOMISIJAS IZSTRĀDĀTAJĀ 

KONTROLSARAKSTĀ

CAS numurs1 ES numurs2 Vielas nosaukums

57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiols

50-28-2 200-023-8 17β-estradiols

15307-79-6 239-346-4 Diklofenaks

__________________________
1 CAS — Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service).
2 ES numurs — Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) vai Eiropā reģistrēto ķīmisko 
vielu saraksta (ELINCS) numurs..

Or. en

Pamatojums

Nav informācijas par šo vielu koncentrāciju ES ūdeņos, jo Komisijai ir monitoringa dati tikai 
no divām dalībvalstīm par E2 un no trim dalībvalstīm — par EE2. Ir vajadzīgi jauni dati, un 
Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts (DG SANCO) veic pētījumu, lai 
noskaidrotu šīs problēmas mērogu saistībā ar augsnes, ūdens u. c. piesārņojumu ar 
ārstniecības līdzekļu atlikumvielām, cita starpā to ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Grozījums Nr. 295
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
II pielikums (jauns)



AM\917996LV.doc 47/47 PE500.412v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
IIa PIELIKUMS

„II PIELIKUMS
VIELAS, KURAS CITA STARPĀ IEKĻAUJAMAS PIRMAJĀ KOMISIJAS IZSTRĀDĀTAJĀ 

KONTROLSARAKSTĀ

CAS numurs1 ES numurs2 Vielas nosaukums
1066-51-9 Nepiemēro Aminometilfosfonskābe (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Karbamazepīns
57-12-5 Nepiemēro Brīvais cianīds
1071-83-6 213-997-4 Glifosāts
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofēns
3380-34-5 222-182-2 Triklosāns
9029-97-4 231-175-3 Cinks un cinka savienojumi
57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiols
50-28-2 200-023-8 17β-estradiols
15307-79-6 239-346-4 Diklofenaks
__________________________
1 CAS — Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service).
2 ES numurs — Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) vai Eiropā reģistrēto ķīmisko 
vielu saraksta (ELINCS) numurs..

Or. fr


