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Grozījums Nr. 29
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais 
piesārņojums apdraud ūdens vidi, un tā 
sekas ūdens organismiem ir akūta un 
hroniska toksicitāte, akumulācija 
ekosistēmā un dzīvotņu un bioloģiskās 
daudzveidības zudums, kā arī 
apdraudējums cilvēka veselībai. Prioritārā 
kārtā būtu jānosaka piesārņojuma cēloņi, 
un emisiju radītās problēmas būtu jārisina, 
novēršot to cēloni, visekonomiskākajā un 
ekoloģiski iedarbīgākajā veidā.

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais 
piesārņojums apdraud ūdens vidi, un tā 
sekas ūdens organismiem ir akūta un 
hroniska toksicitāte, akumulācija 
ekosistēmā un dzīvotņu un bioloģiskās 
daudzveidības zudums, kā arī 
apdraudējums cilvēka veselībai. Prioritārā 
kārtā būtu jānosaka piesārņojuma cēloņi, 
un, ja iespējams, emisiju radītās problēmas 
būtu jārisina, novēršot to cēloni, 
visekonomiskākajā un ekoloģiski 
iedarbīgākajā veidā.

Or. it

Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 191. panta 2. punkta 
otrajā teikumā, Savienības vides politika 
balstās uz piesardzības principu un uz 
principiem par to, ka būtu jāveic 
preventīvās darbības, ka ekoloģiskais 
kaitējums vispirms būtu jānovērš tā 
izcelsmes vietā un ka piesārņotājam būtu 
jāmaksā.

Or. en
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Pamatojums

Saistībā ar prioritāro vielu saraksta pārskatīšanu — tāpat kā VKS direktīvas 2. apsvērumā —
ir būtiski uzsvērt 191. panta 2. punktu, kurā noteikts Savienības vides politikas pamats. 
Referents, ierosinot 1. grozījumu, nolēma citēt tikai 191. panta 3. punktu (līdzīgi kā VKS 
3. apsvērumā). Tādējādi rodas nenoteiktība un 191. panta 3. punkts tiek attiecināts tikai uz 
tiem aspektiem, kas jāņem vērā un tādēļ ir mazāk būtiski. Būtu jānorāda abas atsauces vai 
neviena.

Grozījums Nr. 31
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Atzīstot farmācijas preču ietekmi uz 
cilvēka veselību un vienlaikus ņemot vērā 
to, ka ūdens un augsnes piesārņojums ar 
farmaceitiskajām atliekvielām ir jauna 
vides problēma, Komisijai kopā ar 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām būtu jāizstrādā 
tematiskā stratēģija par farmācijas 
precēm, lai izpētītu iespējamos avotu 
kontroles pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Virszemes ūdeņu attīrīšana patlaban 
rada ļoti augstas izmaksas — jāveicina 
tādu progresīvu ūdens tehnoloģiju 
attīstība, kas nodrošinātu izmaksu ziņā 
izdevīgāku un efektīvāku ūdens attīrīšanu, 
piemēram, eitektikas virzīta kristalizācija,
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izsaldējot rūpnieciskos notekūdeņus, 
bentisko aļģu izmantošana barības vielu 
mazināšanai un mikrobiālo degvielas 
elementu izmantošana urīna apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, nosaka stratēģiju cīņai pret 
ūdens piesārņojumu. Minētā stratēģija 
paredz prioritāro vielu noteikšanu to vielu 
vidū, kuras rada ievērojamu Savienības 
mēroga risku, apdraudot ūdens vidi vai 
izmantojot ūdens vidi kā šā riska nesēju. 
Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmumu 
Nr. 2455/2001/EK, ar ko izveido prioritāro 
vielu sarakstu ūdens resursu politikas jomā, 
noteica pirmo Savienības mēroga prioritāro 
vielu sarakstu, kurā ir 33 vielas un vielu 
grupas un kurš patlaban ir iekļauts 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, nosaka stratēģiju cīņai pret 
ūdens piesārņojumu un paredz veikt īpašus 
papildu pasākumus piesārņojuma 
kontrolei. Minētā stratēģija paredz 
prioritāro vielu noteikšanu to vielu vidū, 
kuras rada ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju. Ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
20. novembra Lēmumu Nr. 2455/2001/EK, 
ar ko izveido prioritāro vielu sarakstu 
ūdens resursu politikas jomā, noteica pirmo 
Savienības mēroga prioritāro vielu 
sarakstu, kurā ir 33 vielas un vielu grupas 
un kurš patlaban ir iekļauts 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek atjaunots VKS direktīvas 5. apsvēruma teksts. Ir būtiski 
atgādināt, ka Ūdens pamatdirektīva arī paredz veikt īpašus papildu pasākumus piesārņojuma 
kontrolei. Pat ja prioritārā kārtā veicami pasākumi, kas noteikti citos tiesību aktos (sk.
6. apsvērumu), tas nenozīmē un tam arī nevajadzētu nozīmēt, ka 16. panta 6. un 8. punktā 
noteiktais Komisijas pienākums iesniegt priekšlikumus piesārņojuma kontroles pasākumiem 
tiek atzīts par novecojušu.
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Grozījums Nr. 34
Cristian Silviu Buşoi

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 zinātniskos un tehniskos datus, 
vides apstākļus dažādos Savienības 
reģionos, potenciālos rīcības vai rīcības 
trūkuma ieguvumus un izmaksas, kā arī 
Savienības ekonomisko un sociālo 
attīstību kopumā un līdzsvarotu tās 
reģionu attīstību. Izstrādājot finansiāli 
izdevīgu un atbilstošu politiku attiecībā uz 
virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu, 
tostarp prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanu saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
4. punktu, ir jāņem vērā zinātniskie, vides 
un sociālekonomiskie faktori, tostarp ar 
cilvēka veselību saistītie apsvērumi.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta priekšlikums — ir pievienota tikai atsauce uz apsvērumiem, 
kas saistīti ar cilvēka veselību.

Grozījums Nr. 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pasākumiem, kas vērsti uz 
piesārņojuma samazināšanu, ir jāatbilst 
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principam “piesārņotājs maksā”. Saskaņā 
ar to piesārņojums jānovērš jau iespējami 
tuvu tā rašanās avotam, nevis tikai tad, 
kad tas jau sasniedzis virszemes ūdeņus.

Or. de

Grozījums Nr. 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanas saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 4. punktu un 
Direktīvas 2008/105/EK 8. pantu Komisija 
ir secinājusi, ka prioritāro vielu sarakstu ir 
lietderīgi grozīt, nosakot jaunas vielas, 
kuras prasa prioritāru rīcību Savienības 
līmenī, un tām atbilstošos VKS, kopsolī ar 
zinātnes attīstību atjauninot dažu esošo 
vielu VKS un paredzot biotas VKS dažām 
esošajām un jaunajām prioritārajām 
vielām.

(4) Pēc prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšanas saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 4. punktu un 
Direktīvas 2008/105/EK 8. pantu Komisija 
ir secinājusi, ka prioritāro vielu sarakstu ir 
lietderīgi grozīt, nosakot jaunas vielas, 
kuras prasa prioritāru rīcību Savienības 
līmenī, un tām atbilstošos VKS vai arī 
svītrojot attiecīgās vielas no saraksta, kā 
arī kopsolī ar zinātnes attīstību atjauninot 
dažu esošo vielu VKS un paredzot biotas 
VKS dažām esošajām un jaunajām 
prioritārajām vielām.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Andrea Zanoni

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Līdz šim dalībvalstis ir saskārušās ar 
būtiskiem sarežģījumiem, īstenojot Ūdens 
pamatdirektīvu. Īpaši tas attiecas uz 
prioritāro vielu emisiju kontroli valsts 
līmenī, ņemot vērā noteikumu par emisiju 
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novēršanu prioritārām bīstamām vielām. 
Tāpēc būtu jāstiprina koordinācija ar 
citiem Eiropas juridiskajiem 
instrumentiem, ieviešot jaunus un 
atbilstošus kontroles pasākumus.

Or. it

Pamatojums

Šajā grozījumā ieteikts jauns apsvērums ar mērķi skaidri noteikt, ka Eiropas līmenī 
nepieciešami pasākumi, lai sasniegtu mērķi samazināt vai novērst ūdens emisijas.

Grozījums Nr. 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Prioritāro vielu saraksta pārskatīšana 
notika, plaši apspriežoties ar ekspertiem, 
kuri pārstāv Komisijas dienestus, 
dalībvalstis, ieinteresētās aprindas un 
Veselības un vides apdraudējuma 
zinātnisko komiteju (SCHER).

(5) Prioritāro vielu saraksta pārskatīšana 
notika, plaši apspriežoties ar ekspertiem, 
kuri pārstāv Komisijas dienestus, 
dalībvalstis, ieinteresētās aprindas un 
Veselības un vides apdraudējuma 
zinātnisko komiteju (SCHER), kā arī 
rūpīgi izvērtējot vielu toksicitāti un to 
sastopamību ES.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
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minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 
piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo nozaru
instrumentu noteikumu, kas regulē 
prioritārās vielas, īstenošanai, pilnīgai 
piemērošanai un, ja nepieciešams,
pārskatīšanai, nevis jaunu kontroles 
pasākumu noteikšanai saistībā ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Taču tas nozīmē, 
ka efektīvi jāīsteno šajos citos pašreizējos 
Savienības instrumentos paredzētie 
pasākumi, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
1. punktā noteiktos mērķus. Tādēļ vielas
iekļaušanai Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā vai monitoringa datiem, kas 
norāda uz papildu pasākumu 
nepieciešamību ES līmenī, būtu jārosina 
Komisija un dalībvalstis īstenot atbilstīgus 
uzraudzības pasākumus saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības instrumentiem, 
neietekmējot to, kā tiek piemēroti minēto 
instrumentu noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Sarakstā iekļautās un ierosinātās prioritārās vielas ir rūpnieciskās ķimikālijas, pesticīdi, 
biocīdi, rūpnieciskās emisijas vai farmācijas preces. Attiecīgi minētās vielas regulē īpaši 
tiesību akti. Taču Ūdens pamatdirektīvas noteikumiem ir tāds pats juridiskais spēks. Lai gan 
ir lietderīgi piešķirt prioritāti konkrētos tiesību aktos paredzētajiem kontroles pasākumiem, 
būtu jānodrošina, lai efektīvi tiktu īstenoti šajos tiesību aktos paredzētie pasākumi, kas jāveic, 
lai nodrošinātu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai.

Grozījums Nr. 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 
piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK.

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā nedrīkst būt pretrunā tam, kā 
tiek piemēroti noteikumi, ko paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, kā 
arī no tās izrietošajām atļaujām.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Ziņojumā 
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iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 
piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK.

par Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
4. punktā paredzētās regulāri veiktās šīs 
direktīvas X pielikuma pārskatīšanas 
rezultātiem būtu jāpārskata Savienības 
līmenī un dalībvalstīs ieviestie pasākumi 
un jāizvērtē, vai šie pasākumi nodrošina 
prioritāro vielu kvalitātes standartu 
ievērošanu vai mērķa izbeigt prioritāro 
bīstamo vielu noplūdi sasniegšanu. Ja 
nepieciešams, Komisijai būtu jāpievieno 
šim ziņojumam attiecīgi priekšlikumi par 
konkrētiem pasākumiem kvalitātes 
standartu izpildei un noplūdes izbeigšanas 
mērķa sasniegšanai, kā arī izpildes 
grafiki. Vielas iekļaušana 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā 
neietekmē to, kā tiek piemēroti noteikumi, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Lai 
izstrādātu saskaņotu un koordinētu 
tiesisko regulējumu attiecībā uz bīstamām 
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piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

prioritārajām vielām, ir nepieciešams 
noteikt, kuri pasākumi attiecas uz kuru 
vielas dzīves cikla posmu, un pierādīt, ka 
pasākumu kopums rada uzskatāmu vides 
uzlabojumu. Vielas iekļaušana 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā 
neietekmē to, kā tiek piemēroti noteikumi, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

Or. de

Pamatojums

Ūdens pamatdirektīva izmantojama kā drošības sistēma pasākumiem, ko īsteno riska rašanās 
vietā atbilstīgi tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā un Direktīvai par rūpnieciskajām emisijām. 
Ja tiek pierādīti Eiropas nozīmes vides kvalitātes normu pārkāpumi, tas liecina par 
nepieciešamību īstenot papildu pasākumus emisiju ierobežošanai riska rašanās vietā un/vai 
par nepieciešamību uzlabot zinātniskās metodes: papildu noteikumi galvenokārt ir 
nepieciešami ķīmisko vielu politikas jomā.

Grozījums Nr. 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Attiecībā 
uz farmaceitiskām vielām būtu lietderīgi 
īstenot konsekventu politikas pieeju, 
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piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK.

pilnībā ņemot vērā sociālo un medicīnas
ietekmi un apspriežoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Šai sakarībā Komisija, norādot 
iespējamās likumdošanas iniciatīvas, 
sagatavos ziņojumu par cilvēkiem 
paredzētu farmaceitisku vielu ekoloģisko 
ietekmi uz ūdeņiem un augsni saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā 
uz farmakovigilanci groza 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm1, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
15. decembra Regulu (ES) Nr. 1235/2010, 
ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto 
zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem 
paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 
un uzraudzības Kopienas procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulu 
(EK) Nr. 1394/2007 par uzlabotas 
terapijas zālēm2. Vielas iekļaušana 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā 
neietekmē to, kā tiek piemēroti noteikumi, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

_______________
1 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp.
2 OV L 348, 31.12.2010., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Komisija (DG SANCO) tikai nesen ir uzsākusi pārbaudi par farmācijas preču ietekmi uz vidi, 
kā to pieprasa tiesību akti par farmācijas precēm. Paredzams, ka ziņojums par pārbaudes 
rezultātiem būs pieejams 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā. Šāds ziņojums būtu 
piemērots sākums tam, lai izstrādātu konsekventu Eiropas politikas pieeju attiecībā uz 
farmācijas preču ietekmi uz vidi, un tādēļ šis ziņojums būtu jāsagaida.



PE496.330v04-00 14/103 AM\919170LV.doc

LV

Grozījums Nr. 44
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 
piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

(6) Kopš Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas ir pieņemti daudzi citi 
Savienības tiesību akti, kas atbilstīgi 
minētās direktīvas 16. pantam nosaka 
emisiju kontroles pasākumus konkrētām 
prioritārām vielām. Pastāvošie Savienības 
tiesību akti turklāt paredz daudzus vides 
aizsardzības pasākumus. Tāpēc prioritāte 
būtu jāpiešķir pastāvošo instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai, nevis jaunu 
kontroles pasākumu noteikšanai. Vielas 
iekļaušana Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā neietekmē to, kā tiek 
piemēroti noteikumi, ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.
Turklāt jānodrošina atbilstība saskaņā ar 
iepriekš minētās regulas pieņemtajiem 
lēmumiem par licencēšanu augu 
aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un jo 
īpaši jānovērš iespējamās pretrunas 
gadījumos, kad Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā uzskaitītās vielas noteiktas 
par prioritārām bīstamajām vielām.

Or. en

Pamatojums

Ir radusies pretruna starp Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un Ūdens pamatdirektīvu saistībā ar 
atļautu pesticīdu (hinoksifēns), kas atzīts par prioritāru bīstamo vielu. Praksē prioritāras 
bīstamās vielas noteikšana nozīmē pakāpenisku atteikšanos no vielas izmantošanas, tādējādi 
apdraudot īpašo licencēšanas procesu Eiropas Savienībā, kas noteikts saskaņā ar Regulu
Nr. 1107/2009. Šajā regulā noteikta stingra un visaptveroša kārtība un salīdzinājumā ar 
Ūdens pamatdirektīvu pievērsta lielāka uzmanība apdraudējumam, ko viela rada ūdeņiem. 
Augu aizsardzības līdzekļu licencēšanas pārskatīšana ir piemērots process, lai pieņemtu 
lēmumu par vielas laišanu tirgū vai atteikšanos no tās laišanas tirgū.
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Grozījums Nr. 45
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā efektīvākais veids, kā izbeigt 
vai pakāpeniski pārtraukt to prioritāro 
bīstamo vielu emisijas, noplūdes un 
zudumus, kuras joprojām ražo vai importē 
Savienībā, ir ieviest ES pasākumus, 
Komisijai būtu jāizstrādā likumdošanas 
iniciatīvas, lai vielas iekļautu REACH 
regulas kandidātvielu sarakstā saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru 
izveido Eiropas Ķīmisko vielu 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/EK1, vai lai attiecīgā 
gadījumā ierobežotu šādu vielu, to 
maisījumu vai šādas vielas saturošu 
izstrādājumu ražošanu, tirdzniecību un 
lietošanu. Attiecībā uz prioritārajām 
vielām ES pasākumi varētu būt arī 
izmaksu ziņā lētākie, un Komisijai būtu 
jāsagatavo likumdošanas iniciatīvas, lai 
nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 
vielas iekļaušanu REACH regulas 
kandidātvielu sarakstā vai lai ierobežotu 
šādas vielas ražošanu, tirdzniecību un 
lietošanu.

_____________________
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai nodrošinātu atbilstību mērķim 
izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt 
prioritāro bīstamo vielu emisijas, būtu 
jānosaka pagaidu VKS, kas būtu stimuls 
nepārtraukti samazināt dabā sastopamo 
vielu koncentrāciju līdz fona līmenim un 
antropogēnās izcelsmes ķīmisko vielu 
koncentrāciju līdz nulles līmenim.

Or. en

Pamatojums

Tikai tad, ja VKS tiks uzskatīti par progresa kritērijiem, tie palīdzēs izbeigt šo tik ļoti bīstamo 
vielu noplūdi ūdens vidē.

Grozījums Nr. 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir jāpanāk augsts koordinācijas 
līmenis starp komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
21. panta 1. punktu, un komitejām un 
iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar citiem 
spēkā esošajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai veiktu attiecīgo vielu vai vielu 
grupu novērtēšanu, pārbaudi, licencēšanu 
vai cita veida pārskatīšanu. Šādai 
koordinācijai būtu jānodrošina, ka 
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atbilstīgi tiek novērtēts risks, kura objekts 
vai nesējs ir ūdens vide, lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā noteiktos 
mērķus, un ka tiek ieviesti pasākumi un 
vielu noplūdes, emisijas un zudumu 
kontrole, lai mazinātu šādu risku saskaņā 
ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Or. en

(Sk. 222. grozījumu attiecībā uz IIa pielikumu (jauns).)

Grozījums Nr. 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir lietderīgi nodrošināt Ūdens 
pamatdirektīvas un Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 īstenošanas labāku 
koordināciju. Attiecībā uz šīs regulas 
XIV pielikumā iekļautajām vielām 
licencēšanas pieteikuma izskatīšana būtu 
jāpabeidz pirms viela tiek klasificēta kā 
prioritāra bīstamā viela.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina Ūdens pamatdirektīvas un REACH regulas īstenošanas labāka koordinācija 
attiecībā uz vienām un tām pašām vielām. Konkrētāk, ja prioritārā viela ir iekļauta REACH 
regulas XIV pielikumā, to nevajadzētu izskatīt, lai atzītu par prioritāro bīstamu vielu saskaņā 
ar Ūdens pamatdirektīvu, kamēr tiek izskatīts licencēšanas pieteikums. REACH regulas 
60. panta 2. punktā skaidri noteikts, ka licencēšanai un Ūdens pamatdirektīvā paredzētajiem 
pasākumiem ir viens mērķis, proti, novērst riskus, ko rada attiecīgās vielas noplūde, emisijas 
un zudumi.

Grozījums Nr. 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc
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Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Izmantojot Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 2. punktā norādīto pieeju, ir 
noteiktas un prioritizētas vēl citas vielas, 
kuras rada ievērojamu Savienības mēroga 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju, un kuras 
tāpēc ir jāiekļauj prioritāro vielu sarakstā. 
Nosakot šo vielu VKS, ir ņemta vērā 
jaunākā pieejamā zinātniskā un tehniskā 
informācija.

(8) Izmantojot Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 2. punktā norādīto pieeju, ir 
noteiktas un prioritizētas vēl citas vielas,
tostarp farmaceitiskas vielas, kuras rada 
ievērojamu Savienības mēroga risku, 
apdraudot ūdens vidi vai izmantojot ūdens 
vidi kā šā riska nesēju, un kuras tāpēc ir 
jāiekļauj prioritāro vielu sarakstā. Nosakot 
šo vielu VKS, ir ņemta vērā jaunākā 
pieejamā zinātniskā un tehniskā 
informācija. Lai Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikuma pārskatīšanā, ko regulāri 
veic saskaņā ar šīs direktīvas 16. panta 
4. punktu, noteiktu VKS, būtu jāņem vērā 
kopējā ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atsevišķu vielu kvalitātes standartu 
trūkums ir tas, ka attiecībā uz vielām 
pakļautajiem organismiem būtiska ir tieši 
vidē sastopamo vielu kopējā ietekme. Vidē 
sastopamo vielu kopējā ietekme var būt 
daudz negatīvāka nekā noteikts kvalitātes 
standartā, izmantojot konkrētas vielas 
koncentrācijas rādītāju. Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējas uzlabot 
Direktīvu 2000/60/EK, lai varētu noteikt 
kopējo ietekmi uz ūdens vidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ūdens un augsnes piesārņojums ar 
farmaceitiskām atliekvielām ir jauna 
vides problēma. Zāļu radītā riska, kura 
objekts vai nesējs ir ūdens vide, pašreizējā 
novērtēšana un kontrole nenodrošina 
Savienības vides mērķu pienācīgu 
īstenošanu. Tādēļ Komisijas patlaban 
veiktā pētījuma par zāļu radītajiem 
apdraudējumiem videi mērķis ir 
nodrošināt analīzi par pašreizējā tiesiskā 
regulējuma atbilstību un efektivitāti vides 
un cilvēka veselības aizsardzībai attiecībā 
uz ūdens vidi un noteikt iespējamos 
pasākumus problēmas efektīvākai 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt 
labāku ūdens kvalitāti sabiedrības 
veselības un bioloģiskās daudzveidības 
iemeslu dēļ. Prioritizētās farmaceitiskās 
vielas noteiktas nevis tādēļ, ka tās rada 
risku sabiedrības veselībai, jo tiek lietotas 
pārtikā, bet gan tādēļ, ka šīs vielas rada 
ievērojamu Savienības līmeņa risku, 
apdraudot ūdens vidi vai izmantojot ūdens 
vidi kā riska nesēju.
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Kontroles pasākumos, kurus var veikt 
dalībvalstis, tiks ņemta vērā farmaceitisko 
vielu terapeitiskā nozīme, un tie būs 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Regulai (ES) Nr. 1235/2010, ar kuru 
attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem 
paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 
un uzraudzības Kopienas procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulu 
(EK) Nr. 1394/2007 par uzlabotas 
terapijas zālēm1, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvai 2010/84/ES, ar kuru attiecībā 
uz farmakovigilanci groza 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm2. Šie pasākumi var 
ietvert neizlietoto farmācijas preču 
atgriešanas un marķēšanas sistēmas.
______________
1 OV L 348, 31.12.2010., 1. lpp.
2 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Carl Schlyter
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Nosakot VKS prioritārām bīstamajām 
vielām, nenoteiktības pakāpe parasti ir 
lielāka nekā prioritāro vielu gadījumā, bet 
VKS tomēr ir salīdzināšanas vērtība, pēc 
kuras var novērtēt, vai ir izdevies sasniegt 
mērķi par labiem virszemes ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājiem, kā definēts 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 24. punktā 
un 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) un 
iii) punktā. Tomēr, lai nodrošinātu 
adekvātu vides un cilvēka veselības 
aizsardzības pakāpi, galīgais mērķis ir 
izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt prioritāro 
bīstamo vielu emisijas, izplūdes vai 
zudumus, kā noteikts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) punktā.

(9) Nosakot VKS prioritārām bīstamajām 
vielām, nenoteiktības pakāpe parasti ir 
lielāka nekā prioritāro vielu gadījumā, bet 
VKS tomēr ir salīdzināšanas vērtība, pēc 
kuras var novērtēt, vai ir izdevies sasniegt 
mērķi par labiem virszemes ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājiem, kā definēts 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 24. punktā 
un 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) un 
iii) punktā. Tomēr, lai nodrošinātu 
adekvātu vides un cilvēka veselības 
aizsardzības pakāpi, galīgais mērķis ir 
izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt prioritāro 
bīstamo vielu emisijas, izplūdes vai 
zudumus, kā noteikts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) punktā. Saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
6. punktu noteiktajam prioritāro bīstamo 
vielu noplūdes, emisiju un zudumu 
izbeigšanas vai pakāpeniskas 
pārtraukšanas grafikam nevajadzētu 
pārsniegt 20 gadus no brīža, kad viela 
noteikta kā prioritāra bīstamā viela.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar kontroles pasākumiem Komisija atsaucas uz citiem tiesību aktiem (sk.
6. apsvērumu). Tās nolūks nav ierosināt jebkādus kontroles pasākumus Ūdens 
pamatdirektīvas kontekstā, bet izmantot esošos instrumentus. Saskaņā ar Komisijas 
dokumentu MEMO/12/59 par šo priekšlikumu, būtu jāprecizē, ka Ūdens pamatdirektīvā 
noteikts, lai prioritāro bīstamo vielu emisijas, noplūde un zudumi tiktu pakāpeniski pārtraukti 
20 gadu laikā pēc prioritāro bīstamo vielu noteikšanas.

Grozījums Nr. 55
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pēdējos gados arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta daudzu un 
dažādu ķīmisko vielu ietekmei uz cilvēka 
veselību un vidi. Vielu noplūdes vidē, kas 
rodas ražošanas, pārvadāšanas, lietošanas 
vai utilizācijas laikā, bieži vien satur 
daudz ķīmisku vielu. 
Direktīvas 2000/60/EK prasībās noteikts, 
ka, lai ūdenstilpēs būtu labi ķīmiskās 
kvalitātes rādītāji, uzmanība jāpievērš ne 
tikai atsevišķu ķīmisko vielu 
koncentrācijai, bet arī to kopējai ietekmei. 
Tādēļ ir lietderīgi ieviest šo prasību 
attiecībā uz VKS noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas nesen pieņemtajā paziņojumā par ķīmisko vielu maisījumiem uzsvēra vidē 
sastopamo vielu maisījumu nozīmi saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu. Lai novērstu
sistemātiskas risku pārāk zemas novērtēšanas, nosakot VKS, būtu jāņem vērā kopējā ietekme.

Grozījums Nr. 56
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pēdējos gados arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta daudzu un 
dažādu ķīmisko vielu ietekmei uz cilvēka 
veselību un vidi. Vielu noplūdes vidē, kas 
rodas ražošanas, pārvadāšanas, lietošanas 
vai utilizācijas laikā, bieži vien satur 
daudz ķīmisku vielu. 
Direktīvas 2000/60/EK prasībās noteikts, 
ka, lai ūdenstilpēs būtu labi ķīmiskās 
kvalitātes rādītāji, uzmanība jāpievērš ne 
tikai atsevišķu ķīmisko vielu 
koncentrācijai, bet arī to kopējai ietekmei. 
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Tādēļ ir lietderīgi ieviest šo prasību 
attiecībā uz VKS noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Nesen pieņemtajā Komisijas paziņojumā par ķīmisko vielu maisījumiem precizēta vidē 
sastopamo vielu maisījumu nozīme saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu. Šā aspekta ņemšana 
vērā, nosakot VKS, palīdzēs novērst sistemātiskas risku pārāk zemas novērtēšanas.

Grozījums Nr. 57
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Vielas iekļaušana prioritāro vielu 
vai prioritāro bīstamo vielu sarakstā cita 
starpā ir balstīta uz vielas īpašību 
zinātnisku izvērtēšanu. Lai nodrošinātu 
saraksta veidošanas procesa integritāti un 
ticamību, politiskajiem apsvērumiem vai 
ar pasākumiem saistītajām izmaksām 
nevajadzētu būt iemesliem, lai viela 
netiktu iekļauta sarakstā kā prioritārā
viela vai prioritārā bīstamā viela, taču šie 
jautājumi drīzāk būtu risināmi turpmākā 
posmā pēc konkrētas vielas vai vielu 
grupas iekļaušanas sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Noturīgas, bioakumulatīvas un (12) Noturīgas, bioakumulatīvas un 
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toksiskas vielas (PBT) un citas vielas, kuru 
aprite ir līdzīga PBT apritei, daudzus gadus 
paliek ūdens vidē un pat gadu desmitus 
vēlāk, pat pēc vērienīgiem emisiju apjoma 
samazināšanas vai to izbeigšanas 
pasākumiem, ir konstatējamas 
koncentrācijās, kas rada ievērojamu risku. 
Dažas spēj izplatīties tālu no izcelsmes 
avota un lielā mērā ir visuresošas vielas. 
Esošo un ierosināto prioritāro bīstamo 
vielu vidū ir vairākas šādas vielas, un 
ilgstošās un izplatītās šo vielu klātesības 
dēļ dažas no tām ir atsevišķi izvērtējamas 
tajos aspektos, kas attiecas uz šo vielu
ietekmi uz Direktīvā 2000/60/EK prasīto 
ķīmiskās kvalitātes rādītāju attēlošanu un 
kas attiecas uz monitoringa prasībām. 

toksiskas vielas (PBT) un citas prioritārās 
bīstamās vielas, kuru aprite ir līdzīga PBT 
apritei, daudzus gadus paliek ūdens vidē un 
pat gadu desmitus vēlāk, neraugoties uz 
jau veiktajiem vērienīgiem emisiju apjoma 
samazināšanas vai to izbeigšanas 
pasākumiem, jo īpaši Eiropas līmenī, ir 
konstatējamas koncentrācijās, kas rada 
ievērojamu risku. Dažas spēj izplatīties tālu 
no izcelsmes avota un lielā mērā ir 
visuresošas vielas. Esošo un ierosināto 
prioritāro bīstamo vielu vidū ir vairākas 
šādas vielas. Šīs vielas tikai retos 
gadījumos var efektīvi samazināt ar 
vietējā vai reģionālā līmeņa pasākumiem. 
Nepieciešami starptautiski centieni, lai 
samazinātu šīs vielas globālā mērogā. Šīs 
vielas ir īpaši izvērtējamas tajos aspektos, 
kas attiecas uz to ilgstošo iedarbību uz 
vidi, to kontroli, to ietekmi uz 
Direktīvā 2000/60/EK paredzētajiem 
ķīmiskās kvalitātes rādītājiem un kas 
attiecas uz monitoringa prasībām.

Or. de

Pamatojums

Vielu iekļaušana PBT grupā vēl nav pārskatāma. Lai nošķirtu dažādu kategoriju vielas, 
nepieciešami pārskatāmi kritēriji un iespējas, lai klasificētu pārējās vielas kā visuresošas. 
Tāpēc, pamatojoties uz Ūdens pamatdirektīvas kombinēto pamatu, šīs vielas būtu jānosaka, 
ne tikai ņemot vērā to ķīmiskās īpašības un koncentrāciju, bet gan arī ņemot vērā sekmīgas 
emisijas kontroles kritērijus.

Grozījums Nr. 59
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
atsevišķiem pesticīdiem, kuru sastāvā ir 
helātu veidošanās aģenti, kas ir būtiski 
sinerģisti. Atsevišķi helātu veidošanās 
aģenti ir stabilas vielas un palielina 
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smago metālu mobilitāti augsnē. Lielāks 
smago metālu izskalošanās potenciāls var 
radīt iespējamu gruntsūdens 
piesārņojumu, apdraudot lielas 
iedzīvotāju grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 
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, vienlaikus nodrošinot monitoringa 
efektivitāti, šim mehānismam būtu jāaptver
vielas ar raksturīgām bīstamām īpašībām 
un iepriekš nebijuši piesārņotāji, kuri uz 
zināmu laiku ir iekļauti 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.

Or. en
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Pamatojums

Lai kontrolsarakstā iekļaujamo attiecīgo vielu atlase būtu efektīva, būtu jāņem vērā to 
bīstamības potenciāls.

Grozījums Nr. 61
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Vajadzīgs jauns mehānisms, lai 
Komisiju apgādātu ar mērķorientētu 
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, 
papildinot to ar monitoringa datiem, kas 
iegūti, īstenojot programmas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu. 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.
Minētajam sarakstam būtu jānosaka 
konkrēts spēkā esamības termiņš. 
Pamatojoties uz dalībvalstu paziņotajiem 
rezultātiem un iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, Komisijai vienu reizi 
12 mēnešos, kamēr vien viela ir sarakstā, 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
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būtu jāsniedz vielas turpmākā 
monitoringa pamatojums. Viela būtu 
jāsvītro no kontrolsaraksta, ja, veicot 
riska novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu, tiek apstiprināts, ka viela 
nerada ievērojamu Savienības līmeņa 
risku, apdraudot ūdens vidi vai izmantojot 
ūdens vidi kā šā riska nesēju.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2000/60 5. un 8. pants jau nodrošina, ka tiek sniegta vērtīga informācija par ES 
ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko stāvokli, kas iegūta, sadarbojoties dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām, un šī informācija būtu jāizmanto kā papildinājums informācijai, 
kas iegūta, lietojot kontrolsarakstu. Būtu jāievieš skaidrs, pamatots un pārredzams process, 
lai noteiktu vielas, kurām būtu jāpaliek kontrolsarakstā. Būtu jāparedz iespēja arī svītrot 
vielas no saraksta, pamatojoties uz riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 62
Rebecca Taylor

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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. Ņemot 
vērā attiecībā uz diklofenaku, 17β-
estradiolu un 17α-etinilestradiolu paustās 
bažas, Komisija tiek aicināta noteikt par 
prioritāti šo trīs vielu zinātnisku 
novērtēšanu, lai, pamatojoties uz 
novērtējuma rezultātiem, tiktu pieņemts 
lēmums par to iekļaušanu 
kontrolsarakstā. Jebkurā šo trīs vielu 
novērtējumā būtu jāiekļauj to 
monitoringa un ierobežošanas iespējamā 
ekonomiskā un sociālā ietekme.

Or. en

Pamatojums

Šo trīs medicīnisko vielu radītais apdraudējums joprojām nav skaidrs, un par to notiek 
apspriedes, taču, lai gan patlaban nepietiek datu, kas pamatotu šo vielu iekļaušanu prioritāro 
vielu sarakstā, ir pietiekams iemesls, lai tās prioritizētu iespējamai iekļaušanai 
kontrolsarakstā. Pilnībā jāizvērtē šo vielu ierobežošanas ietekme. Piemēram, 17β-estradiola 
ierobežošana radītu ierobežojumus orālo kontracepcijas līdzekļu ražošanā un negatīvi 
ietekmētu sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 63
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Kontrolsarakstam būtu jānodrošina 
vielu klātbūtnes virszemes ūdeņos 
atbilstoša uzraudzība un stingra riska 
novērtēšana, pamatojoties uz vispāratzītu 
un apstiprinātu metodoloģiju un 
progresīvos pētījumos iegūtiem 
zinātniskiem datiem un ņemot vērā 
progresu tehnikas un zinātnes jomā un 
starptautiski atzītas pamatnostādnes 
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(piem., ESAO pamatnostādnes un labu 
laboratorijas praksi).

Or. en

Pamatojums

Jaunu zinātnisko datu ieguve atbilstīgi jaunākajiem standartiem un pamatnostādnēm 
nodrošinātu labāku izpratni par videi radīto faktisko apdraudējumu. Būtu lietderīgi rūpīgāk 
izvērtēt daudzas vielas pirms lēmuma pieņemšanas par to iespējamo iekļaušanu sarakstā. 
Tādēļ vērtēšanas procedūrai jābūt metodoloģiski pamatotai, proti, plaši atzītai.

Grozījums Nr. 64
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pieņemot šo priekšlikumu un 
iesniedzot ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei, Komisija ir pabeigusi 
prioritāro vielu pirmo pārskatīšanu, kā 
prasīts Direktīvas 2008/105/EK 8. pantā. 
Tā ietvēra minētās direktīvas III pielikuma 
vielu pārskatīšanu, un dažas no šīm vielām 
tika identificētas kā prioritizējamas.
Patlaban nav pietiekamu pierādījumu, lai 
prioritizētu pārējās pielikumā iekļautās 
vielas. Pilnīgi iespējams, ka parādīsies 
jauna informācija par šīm vielām, un tāpēc 
tās netiek izslēgtas no turpmākās 
pārskatīšanas, tāpat kā citas vielas, kuras 
šajā pirmajā reizē gan izskatīja, bet nolēma 
neprioritizēt. Tāpēc 
Direktīvas 2008/105/EK III pielikums ir 
kļuvis lieks, un tas būtu jāsvītro. Būtu 
attiecīgi jāgroza minētās direktīvas 
8. pants, arī attiecībā uz termiņu ziņošanai 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(19) Pieņemot šo priekšlikumu un 
iesniedzot ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei, Komisija ir pabeigusi 
prioritāro vielu pirmo pārskatīšanu, kā 
prasīts Direktīvas 2008/105/EK 8. pantā. 
Tā ietvēra minētās direktīvas III pielikuma 
vielu pārskatīšanu, un dažas no šīm vielām 
tika identificētas kā prioritizējamas. Pilnīgi 
iespējams, ka parādīsies jauna informācija 
par šīm vielām, un tāpēc tās netiek 
izslēgtas no turpmākās pārskatīšanas, tāpat 
kā citas vielas, kuras šajā pirmajā reizē gan 
izskatīja, bet nolēma neprioritizēt. Tāpēc 
Direktīvas 2008/105/EK III pielikums ir 
kļuvis lieks, un tas būtu jāsvītro. Būtu 
attiecīgi jāgroza minētās direktīvas 
8. pants, arī attiecībā uz termiņu ziņošanai 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en



PE496.330v04-00 30/103 AM\919170LV.doc

LV

Grozījums Nr. 65
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar dalībvalstu 
ekspertiem, attiecīgajām nozarēm un 
NVO, kas veicina vides aizsardzību.

Or. it

Grozījums Nr. 66
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.

(21) Turklāt, lai uzlabotu informatīvo bāzi 
turpmākai prioritāro vielu identificēšanai, 
jo īpaši iepriekš nebijušu piesārņotāju 
gadījumā, attiecībā uz kontrolsaraksta 
sagatavošanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā pienācīgi 
apspriestos ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja visām ieinteresētajām personām sniegt atsauksmes un ieguldījumu 
Komisijas veiktajā kontrolsaraksta izstrādē.

Grozījums Nr. 68
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu viendabīgus 
apstākļus, kuros īstenojama šī direktīva, 
pielietojamas kontrolsaraksta vielu 
monitoringa metodes un Komisijai vienotā 
formātā paziņojami monitoringa dati un 
cita informācija, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 

(23) Lai nodrošinātu viendabīgus 
apstākļus, kuros īstenojama šī direktīva, 
pielietojamas kontrolsaraksta vielu 
monitoringa metodes un apstiprinātas 
analīzes metodes saskaņā ar 
Direktīvu 2009/90/EK, un Komisijai 
vienotā formātā paziņojami monitoringa 
dati un cita informācija, būtu jāpiešķir 
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Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Komisijai īstenošanas pilnvaras. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek precizēts, ka būtu jāizstrādā vienotas un apstiprinātas analīzes 
metodes.

Grozījums Nr. 69
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, 
proti, panākt labus virszemes ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus, nosakot VKS 
prioritārām vielām un dažiem citiem 
piesārņotājiem, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
— lai saglabātu vienādu virszemes ūdeņu 
aizsardzības pakāpi visā Savienībā —
minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(24) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, 
proti, panākt labus virszemes ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus, nosakot VKS 
prioritārām vielām un dažiem citiem 
piesārņotājiem, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
— lai saglabātu vienādu virszemes ūdeņu 
aizsardzības pakāpi visā Savienībā —
minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienībai nepieciešamības 
gadījumā būtu jāpieņem pasākumi
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Or. en
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Pamatojums

Prioritārās vielas ir vielas, attiecībā uz kurām ir atzīts, ka tās rada ievērojamu ES līmeņa 
risku. Citiem vārdiem sakot, šo vielu koncentrācija pārsniedz VKS noteikto. Ņemot to vērā, 
jāveic piesārņojuma kontroles pasākumi. Būtu jānosaka, ka Savienībai ir ne tikai tiesības, bet 
arī pienākums pieņemt pasākumus ES līmenī, ja tādi ir vajadzīgi.

Grozījums Nr. 70
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2000/60/EK

16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2000/60/EK X pielikumu aizstāj 
ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu.

Direktīvu 2000/60/EK groza šādi:

– X pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas 
I pielikuma tekstu;

– direktīvas 16. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“3.a “Prioritāra viela”, kas iekļauta arī 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā, netiek izskatīta, lai to 
noteiktu kā „prioritāru bīstamu vielu” 
(PBV), līdz rieta datumam, kas norādīts 
XIV pielikuma attiecīgajā ierakstā, vai 
līdz datumam, kad publicē Komisijas 
lēmumu par konkrēto licencēšanas 
pieteikumu, ja minēto lēmumu publicē 
pirms rieta datuma.”

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina Ūdens pamatdirektīvas un REACH regulas īstenošanas labāka koordinācija 
attiecībā uz vienām un tām pašām vielām. Konkrētāk, ja „prioritāra viela” (PV) ir iekļauta 
REACH regulas XIV pielikumā, to nevajadzētu izskatīt, lai noteiktu kā „prioritāru bīstamu 
vielu „ (PBV), saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu, kamēr notiek licencēšanas pieteikuma 
izskatīšana.
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Grozījums Nr. 71
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants
Direktīva 2000/60/EK

VIII pielikums – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2000/60/EK X pielikumu aizstāj 
ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu.

Direktīvu 2000/60/EK groza šādi:

– X pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas 
I pielikuma tekstu;
– direktīvas VIII pielikumā iekļauj šādu 
punktu:
“12.a Stabili helātu veidošanas aģenti un 
to savienojumi.”

Or. en

Pamatojums

Helātu veidošanas aģenti tiek plaši izmantoti dažādos rūpnieciskos procesos un 
izstrādājumos, piem., pesticīdu ražošanā helātu veidošanas aģentus izmanto kā būtiskus 
sinerģistus, veidojot metāla jonu kompleksus un tādējādi pastiprinot aktīvās sastāvdaļas 
iedarbīgumu. Atsevišķi helātu veidošanās aģenti, piem., EDTA, ir stabilas vielas un palielina 
smago metālu mobilitāti augsnē. Lielāks smago metālu izskalošanās potenciāls var radīt 
gruntsūdens piesārņojumu un ar ūdens vides starpniecību pakļaut riskam lielas iedzīvotāju
grupas.

Grozījums Nr. 72
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2008/105/EK
2. pants – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Dabiskais fona līmenis” ir dabā 
sastopamā ūdens dabiskais sastāvs, ko 
raksturo vides rādītāji (augsne, struktūra, 
ģeoķīmiskie faktori un citi dabas faktori, 
piemēram, vulkānisms, dabiskie 
ugunsgrēki u. c.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2008/105/EK
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šīs direktīvas 1. pantu un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu 
dalībvalstis virszemes ūdens objektiem 
piemēro VKS, kas noteikti šīs direktīvas 
I pielikuma A daļā.

Saskaņā ar šīs direktīvas 1. pantu un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu 
dalībvalstis virszemes ūdens objektiem 
piemēro VKS, kas noteikti šīs direktīvas 
I pielikuma A daļā. Attiecībā uz vielām ar 
numuru 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 un 34–48, 
VKS piemēro kā “monitoringa vērtības”. 
No 2021. gada dalībvalstis iekļauj šīs 
“monitoringa vērtības” VKS saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka pārejas periods jauno VKS saistošai piemērošanai un pārskatīto VKS attiecībā uz 
sarakstā iekļautajām prioritārajām vielām piemērošanai. Citādi neizbēgami radīsies 
pretrunas ar Ūdens direktīvas 4. pantā noteiktajām prasībām („Vides aizsardzības mērķi”). 
Piemēram, ja netiks noteikti pārejas periodi, daudzos gadījumos, piemērojot jaunos VKS, tiks 
pārkāpts Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 5. punktā noteiktais aizliegums pasliktināt stāvokli, 
un tādējādi tiks piemēroti aizliegumi un ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 74
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. janvāra dalībvalstis šīs 
direktīvas I pielikuma A daļā noteiktajām 
prioritārām bīstamām vielām virszemes 
ūdenstilpēs piemēro VKS vērtības, kas 
samazinātas, izmantojot šādus 
koeficientus, vai samazinātas vismaz līdz 
konstatējamam līmenim, kuru var noteikt, 
izmantojot pieejamās mērīšanas 
tehnoloģijas:
a) no 2015. gada 22. decembra piemēro 
samazinājuma koeficientu 10;
b) no 2021. gada 22. decembra piemēro 
samazinājuma koeficientu 20;
c) no 2027. gada 22. decembra piemēro 
samazinājuma koeficientu 100.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina i) prioritāro bīstamo vielu VKS atbilstību Ūdens pamatdirektīvas 
vispārējam mērķim izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt šādu vielu emisijas un panākt tuvu nullei 
dabā sastopamo vielu koncentrācijas līmeni jūras vidē un ii) novērš neskaidrību attiecībā uz 
vērtību noteikšanu vielām ar bīstamām īpašībām, piemēram, bioakumulatīvām un toksiskām 
vielām vai vielām, kuras kaitē endokrīnai sistēmai.

Grozījums Nr. 75
Holger Krahmer

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



AM\919170LV.doc 37/103 PE496.330v04-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot VKS, ņem vērā dabīgos fona 
līmeņus, izmantojot kumulatīvā riska 
pieeju.

Or. en

Pamatojums

Izvērtējot VKS pārsniegumus, jāņem vērā vielu sastopamība dabā (fona līmenis). Pārskatot 
VKS saistībā ar kumulatīvā riska pieeju, jāņem vērā, piemēram, dabā sastopamo metālu fona 
līmenis, ko rada ģeogēniskie avoti, un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) fona 
līmenis, ko nosaka mežu ugunsgrēki. Citādi, pamatojoties uz konstatējumiem šādos 
gadījumos, izpildiestādes var pieņemt lēmumu veikt ūdens kvalitātes pārvaldības pasākumus.

Grozījums Nr. 76
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu direktīvas saskaņotu 
īstenošanu dalībvalstīs, Komisija pieņem 
deleģētos aktus, nosakot saistošus 
noteikumus par izmantojamajām analīzes 
metodēm.

Or. en

Pamatojums

Daudzu ierosināto vai pārskatīto VKS īstenošanai nepieciešamās apstiprinātās analītisko 
pārbaužu metodes un noteikumi par paraugu ņemšanu nav pieejami. Jo īpaši saistībā ar 
noteikto kontrolsarakstu paredzēto rezultātu attiecībā uz secinājumiem par vielu iespējamo 
klātbūtni var sasniegt tikai tādā gadījumā, ja saskaņotas, proti, salīdzināmas pārbaudes tiek 
veiktas visās dalībvalstīs. Sk. arī Direktīvu 2009/90/ES par tehniskajām specifikācijām ūdens 
stāvokļa ķīmiskajām analīzēm un monitoringam.
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Grozījums Nr. 77
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vielām ar numuru 2, 5, 15, 20, 22, 23, 
28 un 34–48, dalībvalstis VKS sāk 
piemērot pēc upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu korekcijas 
2021. gadā, lai vismaz līdz 2027. gadam 
attiecībā uz šīm vielām panāktu labu 
ķīmisko kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jānodrošina Ūdens pamatdirektīvas un šīs direktīvas atbilstība, būtu jānosaka, ka 
dalībvalstis jauno vielu VKS un pašreizējo vielu pārskatītos VKS sāk piemērot pēc pasākumu 
programmu un upju baseinu apsaimniekošanas plānu nākamās korekcijas, kas paredzēta 
2021. gadā, lai līdz 2027. gadam attiecībā uz šīm vielām panāktu labu ķīmisko kvalitāti.

Grozījums Nr. 78
Christofer Fjellner

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

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 būtībā īsteno reizi trīs 
gados, ja vien nav noteikts cits biežums, 
pamatojoties uz tehniskām zināšanām un 
ekspertu atzinumiem.

Or. sv
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Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saskaņots ceturtais un sestais punkts; Komisijas ierosinātajā 
tekstā nav skaidri pateikts, kāds ir paredzamais biežums.

Grozījums Nr. 79
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz ūdens stāvokļa 
monitoringu, ko veic saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu, 
dalībvalstis paredz mehānismus, kā 
analizēt ilgtermiņa koncentrācijas 
tendences tām I pielikuma A daļā 
minētajām prioritārajām vielām, kurām ir 
tendence uzkrāties sedimentos un/vai biotā, 
īpašu uzmanību pievēršot vielām ar 
numuru 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 un 44. 
Ievērojot Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu, 
tās veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sedimentos un/vai attiecīgā biotā 
koncentrācija būtiski nepalielinās.

Pamatojoties uz ūdens stāvokļa 
monitoringu, ko veic saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu, 
dalībvalstis paredz mehānismus, kā 
analizēt ilgtermiņa koncentrācijas 
tendences tām I pielikuma A daļā 
minētajām prioritārajām vielām, kurām ir 
tendence uzkrāties sedimentos un/vai biotā, 
īpašu uzmanību pievēršot vielām ar 
numuru 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 un 44. 
Ievērojot Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu, 
tās veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sedimentos un/vai attiecīgā biotā 
koncentrācija tiek pakāpeniski 
samazināta.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punkta noteikumiem 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pasākumi, lai pakāpeniski samazinātu prioritāro vielu radīto 
piesārņojumu, un šī prasība būtiski atšķiras no prasības tikai nodrošināt, ka prioritāro vielu 
koncentrācija sedimentos vai biotā būtiski nepalielinās.

Grozījums Nr. 80
Sabine Wils, João Ferreira
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2008/105/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 4. punktā noteiktajam grafikam 
Komisija izskata jaunākās zinātnes un 
tehnikas atziņas, tostarp pabeigtos riska 
novērtējumus, kā minēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā, un informāciju par 
vielu reģistrāciju, kas darīta publiski 
pieejama saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 119. pantu, un vajadzības 
gadījumā ierosina šīs direktīvas I pielikuma 
A daļā noteiktos VKS pārskatīt saskaņā ar 
Līguma 294. pantā noteikto procedūru.

7. Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 4. punktā noteiktajam grafikam 
Komisija izskata jaunākās zinātnes un 
tehnikas atziņas, tostarp pabeigtos riska 
novērtējumus, kā minēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā, un informāciju par 
vielu reģistrāciju, kas iegūta saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, tostarp 
informāciju par difūzajām emisijām, ko 
rada vielu izmantošana izstrādājumos, un 
vajadzības gadījumā ierosina šīs direktīvas 
I pielikuma A daļā noteiktos VKS pārskatīt 
saskaņā ar Līguma 294. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka tiek izmantota ne tikai no publiskās datu bāzes iegūtā 
informācija, kas ir ierobežota, bet VISA informācija, kas iestādēm sniegta saskaņā ar REACH 
regulu. Viens no REACH regulas mērķiem vienmēr ir bijis atbalstīt ES tiesību aktu labāku 
īstenošanu, uzlabojot informatīvo bāzi.

Grozījums Nr. 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, 
saskaņā ar spēkā esošo 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas
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procedūru tiek izstrādātas tehniskās 
pamatnostādnes par biotas paraugu 
ņemšanu un vielu monitoringu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek risināts jautājums par standartizētu metožu trūkumu jauno vielu 
paraugu ņemšanai un analīzei. Standartu izstrāde biotas paraugu ņemšanai un katras vielas 
monitoringam ir ilgstošs un dārgs process. Lai nodrošinātu efektivitāti, samazinātu izmaksas 
un iegūtu salīdzināmus datus, Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, pieņemot tehniskas 
pamatnostādnes saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas procedūru.

Grozījums Nr. 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija izstrādā pamatnostādnes, 
tostarp tehniskās specifikācijas, par VKS 
piemērošanu un uzraudzību attiecīgajā 
matricā attiecībā uz vielām ar numuru 2, 
5, 15, 20, 23, 28 un 34–45, lai veicinātu šo 
vielu monitoringa procesu.

Or. en

Pamatojums

Patlaban ne visām pašreizējām prioritārajām vielām un jaunajām vielām ir pieejamas 
standartizētas analīzes metodes. Valsts standartu izstrāde ir ilgstošs un dārgs process. Tādēļ 
Komisijai būtu jāizstrādā pamatnostādnes, lai nodrošinātu dalībvalstu monitoringa datu 
salīdzināmību.

Grozījums Nr. 83
Carl Schlyter, Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a iekļauj šādu 5.a pantu:
“5.a pants

Tādu rūpniecisko ķīmisko vielu kontrole, 
kas noteiktas kā prioritārās vielas

1. Komisija pieprasa Eiropas Ķīmisko 
vielu aģentūrai (ECHA) līdz [OV: 
jānorāda datums — viens gads pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] 
sagatavot dokumentus, ja tas vēl nav 
paveikts, saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH) 59. panta 
2. punktu un 69. panta 1. punktu par 
visām prioritārajām vielām un 
prioritārām bīstamām vielām, kas ietilpst 
minētās regulas darbības jomā un kas pēc 
Komisijas atzinuma atbilst minētās 
regulas 57. pantā noteiktajiem kritērijiem.
2. Komisija pieprasa ECHA līdz [OV: 
jānorāda datums — viens gads pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datuma] 
sagatavot dokumentus, ja tas vēl nav 
paveikts, saskaņā ar minētās regulas 
69. panta 1. punktu par tām vielām, kas 
pēc Komisijas atzinuma neatbilst minētās 
regulas 57. pantā noteiktajiem kritērijiem.
3. Ja monitoringa dati norāda uz to, ka, 
lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvai 2000/60/EK, attiecībā uz 
pašreizējām prioritārajām vielām vai 
prioritārām bīstamām vielām jāveic 
papildu pasākumi ES līmenī, Komisija 
veic pasākumus saskaņā ar šā panta 1. un 
2. punktu vai pārskata licenci, kas 
piešķirta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 61. panta 2. punktu, vai 
pārskata saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 68. panta 1. punktu ieviesto 
ierobežojumu atkarībā no tā, kurus 
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noteikumus piemēro.”

Or. en

Pamatojums

Steidzami jānodrošina konsekvence starp mērķiem, kas noteikti tiesību aktos ūdens 
apsaimniekošanas jomā, un atbilstīgiem piesārņojuma kontroles pasākumiem, kas paredzēti 
nozaru instrumentos. Rūpniecisko ķīmisko vielu jomā pēc vielas iekļaušanas prioritāro vielu 
sarakstā vai pierādījumu iegūšanas par VKS vērtību pārsniegšanu pēc vielas iekļaušanas 
sarakstā būtu jāīsteno atbilstīgi uzraudzības pasākumi saskaņā ar REACH. Tas ir ļoti būtiski, 
lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu Ūdens 
pamatdirektīvas mērķus, vienlaikus ievērojot REACH noteikumus.

Grozījums Nr. 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b iekļauj šādu 5.b pantu:
“5.b pants

Tādu augu aizsardzības līdzekļu kontrole, 
kas noteikti kā prioritārās vielas

1. Dalībvalstis līdz [OV: jānorāda datums
— viens gads pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma] saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 44. pantu pārskata 
visas, pamatojoties uz minēto regulu,
izsniegtās atļaujas augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuru sastāvā ir prioritārās 
vielas, lai nodrošinātu šo atļauju 
atbilstību Direktīvas 2000/60/EK 
mērķiem.
2. Ja monitoringa dati norāda uz to, ka, 
lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas 2000/60/EK mērķiem, vajadzīgi 
papildu ES līmeņa pasākumi, dalībvalstis 
viena gada laikā pēc monitoringa datu 
publicēšanas saskaņā ar Regulas (EK) 
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Nr. 1107/2009 48. pantu pārskata,
pamatojoties uz minēto regulu, izsniegtās 
attiecīgās atļaujas augu aizsardzības 
līdzekļiem, kuru sastāvā ir pašreizējās 
prioritārās vielas.
3. Uzskata, ka prioritāras bīstamās vielas 
neatbilst minētās regulas II pielikuma 
3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.7.2. vai 
3.8.2. punktā noteiktajiem kritērijiem.
4. VKS vērtību pārsniegšana uzskatāma 
par nevēlamu ietekmi uz vidi saskaņā ar 
minētās regulas 4. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta i) punktu.”

Or. en

Pamatojums

Steidzami jānodrošina konsekvence starp mērķiem un VKS, kas noteikti tiesību aktos ūdens 
apsaimniekošanas jomā, un atbilstīgiem piesārņojuma kontroles pasākumiem, kas paredzēti 
nozaru juridiskajos instrumentos. Pesticīdu jomā pēc vielas iekļaušanas prioritāro vielu 
sarakstā būtu jāīsteno atbilstīgi uzraudzības pasākumi saskaņā ar regulu par pesticīdiem. Tas 
ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu 
Ūdens pamatdirektīvas mērķus, vienlaikus ievērojot tiesību aktu par pesticīdiem noteikumus.

Grozījums Nr. 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c iekļauj šādu 5.c pantu:
“5.c pants

Tādu biocīdo produktu kontrole, kas 
noteikti kā prioritārās vielas

1. Dalībvalstis vai, ja piešķirtas Savienības 
atļaujas, Komisija līdz [OV: jānorāda
datums — viens gads pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas] saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2012. gada 22. maija Regulas (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdu izstrādājumu 
piedāvāšanu tirgū un lietošanu1 48. pantu 
pārskata visas, pamatojoties uz minēto 
regulu, izsniegtās atļaujas biocīdiem 
izstrādājumiem, kuru sastāvā ir 
prioritārās vielas, lai nodrošinātu šo 
atļauju atbilstību Direktīvas 2000/60/EK 
mērķiem.
2. Ja monitoringa dati norāda uz to, ka, 
lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas 2000/60/EK mērķiem, vajadzīgi 
papildu ES līmeņa pasākumi, dalībvalstis 
vai, ja piešķirtas Savienības atļaujas, 
Komisija viena gada laikā pēc 
monitoringa datu publicēšanas saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 528/2012 48. pantu 
pārskata, pamatojoties uz minēto regulu,
izsniegtās attiecīgās atļaujas pašreizējām 
prioritārajām vielām.
3. Uzskata, ka prioritārās bīstamās vielas 
atbilst vienam no minētās regulas 5. panta 
1. punktā noteiktajiem izslēgšanas 
kritērijiem.
4. VKS vērtību pārsniegšana uzskatāma 
par nevēlamu ietekmi uz vidi saskaņā ar 
minētās regulas 19. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta iv) punktu.”
____________________
1 OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Steidzami jānodrošina konsekvence starp mērķiem un VKS, kas noteikti tiesību aktos ūdens 
apsaimniekošanas jomā, un atbilstīgiem piesārņojuma kontroles pasākumiem, kas paredzēti 
nozaru juridiskajos instrumentos. Biocīdu jomā pēc vielas iekļaušanas prioritāro vielu 
sarakstā būtu jāīsteno atbilstīgi uzraudzības pasākumi saskaņā ar regulu par biocīdiem. Tas 
ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu 
Ūdens pamatdirektīvas mērķus, vienlaikus ievērojot tiesību aktu par biocīdiem noteikumus.

Grozījums Nr. 86
Carl Schlyter, Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
5.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d iekļauj šādu 5.d pantu:
“5.d pants

Prioritāro vielu kontrole rūpnieciskajās 
emisijās

Attiecībā uz prioritārajām vielām, kuras 
ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīvas 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma 
integrēta novēršana un kontrole)1 

darbības jomā un kurām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 10. pantu piemēro 
emisiju robežvērtības un emisiju kontroles 
pasākumus, pamatojoties uz labākajām 
pieejamām metodēm, Komisija minēto 
vērtību un pasākumu regulārajā 
pārskatīšanā iekļauj saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK iegūto monitoringa 
datu izskatīšanu. Ja nepieciešami 
uzlabojumi, saskaņā ar minētās direktīvas 
73. panta 1. punktu tiek veiktas atbilstošas 
likumdošanas darbības.”
___________________
1 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

Or. en

Pamatojums

Steidzami jāpanāk konsekvence starp Ūdens pamatdirektīvas mērķiem un atbilstīgiem 
piesārņojuma kontroles pasākumiem, kas paredzēti nozaru instrumentos. Rūpniecisko emisiju 
jomā vielas iekļaušanai prioritāro vielu sarakstā, kā arī iegūtajiem monitoringa datiem būtu 
jāveicina atbilstīgu uzraudzības pasākumu īstenošana saskaņā ar Direktīvu par 
rūpnieciskajām emisijām. Tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu Ūdens pamatdirektīvas mērķus, vienlaikus ievērojot 
Direktīvas par rūpnieciskajām emisijām noteikumus.
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Grozījums Nr. 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e iekļauj šādu 5.e pantu:
“5.e pants

Tādu prioritāro vielu kontrole, kuras 
izmanto kā farmācijas preces

1. Attiecībā uz prioritārajām vielām, kas 
ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm1, darbības jomā, 
dalībvalstis viena gada laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā izvērtē, vai zāļu 
apraksts un lietošanas instrukcija ir 
pietiekami informatīva, lai efektīvi 
veicinātu šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanu. Attiecībā uz prioritārajām 
vielām, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar 
ko nosaka cilvēkiem paredzēto un 
veterināro zāļu reģistrēšanas un 
uzraudzības Kopienas procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru2, Komisija 
viena gada laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, pamatojoties uz Eiropas 
Zāļu aģentūras atzinumu, novērtē, vai 
zāļu apraksts un lietošanas instrukcija ir 
pietiekami informatīva, lai efektīvi 
veicinātu šīs direktīvas mērķu 
sasniegšanu. Lai nodrošinātu 
pārredzamību, prioritāro vielu ietekmes uz 
vidi novērtējums ir publiski pieejams 
saskaņā ar tiesību aktiem farmācijas 
preču jomā.
2. Ja monitoringa dati norāda uz to, ka, 
lai nodrošinātu atbilstību 
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Direktīvas 2000/60/EK mērķiem, vajadzīgi 
papildu pasākumi ES līmenī, dalībvalstis 
vai, ja izsniegta Savienības atļauja, 
Komisija viena gada laikā pēc 
monitoringa datu publicēšanas pārskata 
attiecīgās atļaujas, kas izsniegtas 
farmaceitiskām vielām vai produktiem, 
kas satur pašreizēju prioritāro vielu.
3. Attiecībā uz prioritārajām vielām, kuras 
ietilpst Direktīvas 2001/83/EK vai Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 darbības jomā, 
Komisija rosina dalībvalstis izskatīt 
iespēju noteikt, ka farmaceitisko 
produktu, kas satur šādas vielas, iegādei 
vajadzīga recepte.
4. Dalībvalstis viena gada laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā sniedz ziņojumu 
Komisijai par to, ka saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 127.b pantu ir 
izveidotas atbilstošas savākšanas sistēmas 
neizlietotajām zālēm vai tām zālēm, 
kurām beidzies derīguma termiņš.”
______________
1 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
2 OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Steidzami jāpanāk konsekvence starp mērķiem un VKS, kas noteikti tiesību aktos ūdens 
apsaimniekošanas jomā, un atbilstīgiem piesārņojuma kontroles pasākumiem, kas paredzēti 
nozaru juridiskajos instrumentos. Farmācijas preču jomā vielas iekļaušanai prioritāro vielu 
sarakstā būtu jāveicina atbilstīgu uzraudzības pasākumu īstenošana saskaņā ar tiesību aktiem 
par farmācijas precēm. Tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai garantētu atbilstību tiesību aktiem ūdens apsaimniekošanas jomā, vienlaikus 
ievērojot tiesību aktu par farmācijas precēm noteikumus.

Grozījums Nr. 88
Andrea Zanoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a iekļauj šādu 5.a pantu:
“5.a pants

Kontroles pasākumi
1. Attiecībā uz vielām, kas noteiktas kā 
prioritāras vielas un prioritāras bīstamas 
vielas šīs direktīvas izpratnē, Komisija 
nodrošina kontroles pasākumu 
pieņemšanu, piemērojot spēkā esošos 
Eiropas Savienības tiesību aktus, kā 
noteikts turpmākajos punktos.
2. Attiecībā uz visām prioritārām 
bīstamām vielām, kas ietvertas Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 darbības jomā, 
Eiropas Komisija pieprasīs Eiropas 
Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) trīs 
mēnešu laikā no šīs direktīvas stāšanās 
spēkā sagatavot dokumentu saskaņā ar 
XV pielikuma noteikumiem, lai ietvertu 
šīs vielas kandidātvielu sarakstā.
3. Lai samazinātu emisijas, ko rada 
iekārtas, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Direktīvā 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma 
integrēta novēršana un kontrole)1 

noteiktie pienākumi, gadījumos, kad, 
izmantojot vislabākās pieejamās 
tehnoloģijas, radīto emisiju līmeņi nav 
pietiekami, lai atbilstu vides kvalitātes 
standartiem, Komisija nodrošina, ka ir 
pieņemti atbilstoši pasākumi, kas tiks 
skaidri noteikti labāko tehnisko 
paņēmienu (LPTP) atsauces dokumentos.
4. Attiecībā uz vielām, kas noteiktas kā 
prioritāras bīstamas vielas šīs direktīvas 
izpratnē un ietvertas Regulas (EK) 
Nr. 528/2012 darbības jomā, Komisija 
nodrošinās, lai būtu pieņemti atbilstoši 
kontroles pasākumi, kas paredzēti spēkā 
esošajos Eiropas Savienības tiesību aktos. 
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Jo īpaši:
a) līdz 2019. gada 31. decembrim 
Komisija nodrošinās, ka visas Eiropas 
Savienībā izdotās atļaujas aktīvām vielām 
ir pārskatītas, pamatojoties uz Regulas 
(EK) Nr. 528/2012 15. pantu;
b) līdz 2019. gada 31. decembrim 
Komisija nodrošinās, ka uz šīm vielām 
attiecas 5. pantā minētie izslēgšanas 
kritēriji un tās nevar apstiprināt, ja nav 
ievēroti 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta 
nosacījumi;
c) līdz 2019. gadam dalībvalstis pieņem 
uzraudzības pasākumus saskaņā ar 
minētās regulas 2. panta 7. punktu.
5. Attiecībā uz vielām, kas noteiktas kā 
prioritāras vielas un prioritāras bīstamas 
vielas šīs direktīvas izpratnē un ietvertas 
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 darbības 
jomā, dalībvalstis un Eiropas Komisija 
nodrošina, ka ir pieņemti minētajā regulā 
paredzētie kontroles pasākumi. Jo īpaši:
a) katru reizi laižot tirgū prioritāru vielu, 
12 mēnešu laikā jāveic šīs vielas atkārtota 
novērtēšana un atkārtota apstiprināšana, 
lai nodrošinātu, ka ūdens emisijas tiek 
pakāpeniski samazinātas;
b) attiecībā uz prioritārām bīstamām 
vielām jaunajam novērtējumam 
jānodrošina, ka viela ir savietojama ar 
citām sistēmām cīņai pret kaitīgiem 
organismiem. Ja šīs sistēmas vēl nav 
pietiekami efektīvas, pagaidu atļauju var 
piešķirt tikai slēgtām sistēmām, kas 
nerada emisijas gaisā, ūdenī un augsnē;
c) no 2020. gada 1. janvāra visi to 
pesticīdu, kas noteikti kā prioritāras 
bīstamas vielas, apstiprināšanas pasākumi 
tiks atcelti un no šā datuma netiks 
pieņemts neviens jauns apstiprinājums 
šādām vielām.”
____________________
1 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.
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Or. it

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK uzliek Komisijai pienākumu ieviest pasākumus, lai samazinātu 
prioritāro vielu emisijas un novērstu prioritāro bīstamo vielu emisijas. Tāpēc ir atbilstoši un 
ekonomiski efektīvi izmantot ES jau spēkā esošos reglamentējošos instrumentus: REACH 
regulu, direktīvu par rūpnieciskajām emisijām, noteikumus par biocīdiem produktiem un 
pesticīdiem. Šie instrumenti nodrošina nosacījumu līdzvērtību šajā jomā, samazinot slogu 
dalībvalstīm un izmaksas lietotājiem.

Grozījums Nr. 89
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 5.a pantu:
„5.a pants

Kontroles pasākumi
1. Attiecībā uz vielām, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK noteiktas kā 
prioritārās vielas vai prioritārās bīstamās 
vielas, Eiropas Komisija nodrošina, ka 
tiek veikti piemērojamos Eiropas 
Savienības tiesību aktos paredzētie 
kontroles pasākumi, tostarp šādi 
pasākumi:
a) attiecībā uz vielām, kas ietilpst Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 darbības jomā, 
Eiropas Komisija saskaņā ar minētās 
regulas 57. pantu pieprasa Eiropas 
Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) 
sagatavot dokumentus vielas iekļaušanai 
XIV pielikumā; dokumentos var norādīt 
tikai atsauci uz ierakstu šīs direktīvas 
I pielikumā;
b) attiecībā uz tām prioritārajām vielām 
un prioritārajām bīstamajām vielām, ar 
kurām saistītos riskus rada galvenokārt 
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ievesto izstrādājumu vielu emisijas, 
Eiropas Komisija iesniedz ierobežojumu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
68. panta 1. punktu.
2. Attiecībā uz vielām, kuras saskaņā ar 
šo direktīvu noteiktas kā prioritārās vielas 
un prioritārās bīstamās vielas un kuras 
ietilpst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
darbības jomā, dalībvalstis un Eiropas 
Komisija nodrošina, ka tiek veikti 
kontroles pasākumi, tostarp šādi 
pasākumi:
a) prioritāro vielu atļauju atkārtota 
novērtēšana vai atjaunošana, kas 
nodrošina emisiju ūdenī pakāpenisku 
samazināšanu;
b) prioritāro bīstamo vielu atļauju 
atkārtota novērtēšana, kas nodrošina 
vielas aizstāšanu. Ja alternatīvas nav 
pieejamas, var piešķirt atļauju, kas ir 
spēkā uz noteiktu laiku un attiecas uz 
vielas lietošanu slēgtās sistēmās;
c) pēc 2020. gada 1. janvāra tiek atsauktas 
visas atļaujas, kas izsniegtas pesticīdiem, 
kuri noteikti kā prioritārās bīstamās 
vielas, un pēc minētā datuma jaunas 
atļaujas netiek izsniegtas.
3. Attiecībā uz vielām, kuras saskaņā ar 
šo direktīvu noteiktas kā prioritārās vielas 
un prioritārās bīstamās vielas un uz 
kurām attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 22. maija Regula 
(ES) Nr. 528/2012 par biocīdu produktu 
piedāvāšanu tirgū un lietošanu1, ko 
piemēro no 2013. gada 1. septembra, 
dalībvalstis un Eiropas Komisija 
nodrošina, ka, ja nav izpildīti minētās 
regulas 5. panta 2. punktā izklāstītie 
nosacījumi, atļauja netiek piešķirta.”

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 90
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2008/105/EK
7. pants – 2.a, 2.b, 2.c un 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a direktīvas 7. pantam pievieno šādus 
punktus:
“2.a Attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā iekļautajām prioritārajām 
bīstamajām vielām, kuras joprojām ražo 
vai importē ES, Komisija 18 mēnešu laikā 
pēc šo vielu iekļaušanas minētajā 
pielikumā sagatavo tiesību aktu 
priekšlikumus, lai nodrošinātu vielu 
ražošanas, tirdzniecības un lietošanas 
pakāpenisku pārtraukšanu, cita starpā
atļaujot vai ierobežojot vielu ražošanu, 
laišanu tirgū un lietošanu saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, apstiprinot 
Regulā par augu aizsardzības līdzekļiem 
un Regulā par biocīdiem minētās aktīvās 
vielas vai īstenojot citus attiecīgus 
pasākumus.
2.b Attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā iekļautajām prioritārajām 
vielām, kuras joprojām ražo vai importē 
ES un kurām nav izdevies panākt ūdens 
videi radīto risku atbilstīgu kontroli, 
Komisija 18 mēnešu laikā pēc šo vielu 
iekļaušanas minētajā pielikumā sagatavo 
tiesību aktu priekšlikumus, lai 
nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 
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piesārņojuma pakāpenisku 
samazināšanu, cita starpā atļaujot vai 
ierobežojot vielu ražošanu, laišanu tirgū 
un lietošanu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, apstiprinot aktīvās vielas, 
kas minētas Regulā (EK) Nr. 1107/2009 
vai Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 22. maija Regulā (EK) 
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu 
tirgū un lietošanu1, vai īstenojot citus 
attiecīgus pasākumus.
2.c Komisija līdz 2013. gada 1. decembrim 
veic pārskatīšanu, lai, ja nepieciešams, 
ierosinātu grozījumus nolūkā panākt 
vienotu rīcību nākotnē un stiprināt saikni 
starp Direktīvu 2000/60/EK un citiem 
tiesību aktiem, kas ir būtiski ūdens vides 
aizsardzībai.
2.d Komisija līdz 2013. gada 1. decembrim 
veic pārskatīšanu, lai, ja nepieciešams, 
ierosinātu šīs direktīvas grozījumus 
nolūkā mazināt kopējās ietekmes radītos 
riskus.”

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

Or. en

Grozījums Nr. 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a iekļauj šādu 7.a pantu:
“7.a pants

Koordinācija
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1. Komisija nodrošina augstu 
koordinācijas līmeni starp komiteju, kas 
izveidota, pamatojoties uz 
Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 
1. punktu, un komitejām un iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar citiem II pielikumā 
uzskaitītajiem spēkā esošajiem Savienības 
tiesību aktiem par attiecīgu vielu vai vielu 
grupu novērtēšanu, pārbaudi, licencēšanu 
vai cita veida pārskatīšanu.
2. Šāda koordinācija nodrošina, ka 
atbilstīgi tiek novērtēts risks, kura objekts 
vai nesējs ir ūdens vide, lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā noteiktos 
mērķus, un ka tiek ieviesti pasākumi un 
vielu noplūdes, emisiju un zudumu 
kontroles pasākumi, lai mazinātu minētos 
riskos saskaņā ar II pielikumā 
uzskaitītajiem tiesību aktiem.
3. To vielu vai vielu grupu uzskaitījums, 
kuru radītais ievērojamais risks apdraud 
ūdens vidi vai izmanto ūdens vidi kā šā 
riska nesēju vai attiecībā uz kurām 
noteikti pasākumi un īstenoti 2. punktā 
minētie noplūdes, emisiju un zudumu 
kontroles pasākumi, elektroniskā veidā ir 
pieejams publiski.
4. Saskaņā ar 10. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minēto 
koordināciju.”

Or. en

(Sk. 222. grozījumu attiecībā uz IIa pielikumu (jauns).)

Grozījums Nr. 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8. pants
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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.
Attiecībā uz sarakstā iekļauto vielu 
regulāro pārskatīšanu būtu jāparedz 
iespēja, pamatojoties uz zinātniskajiem 
datiem, pielāgot to kvalitātes standartus 
vai svītrot tās no saraksta. Ja 
pārskatīšanas laikā konstatē, ka kāda 
viela, kas ir minēta kā prioritārā viela 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā, 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu nerada 
ievērojamu risku ūdens videi, Komisijai 
jāierosina svītrot šo vielu no X pielikuma.

Or. de

Grozījums Nr. 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 

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 



AM\919170LV.doc 57/103 PE496.330v04-00

LV

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.

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
vai, ja nepieciešams, svītrot atsevišķas 
prioritārās vielas no X pielikuma.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz arī iespēja prioritāro vielu saraksta pārskatīšanas laikā svītrot vielas no 
saraksta, ja šāda svītrošana ir pamatota.

Grozījums Nr. 94
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 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, 
būtu jāņem vērā maisījuma nenoteiktības 
koeficients 100.

Or. en

Pamatojums

Nenoteiktības koeficienta piemērošana ir pragmatisks risinājums, lai ņemtu vērā kopējo 
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ietekmi, ja nav pieejama konkrēta informācija par precīzu maisījuma sastāvu. Patlaban 
izmantotajos nenoteiktības koeficientos netiek ņemts vērā maisījumu toksiskums, un, tā kā 
dabā sastopami sarežģīti maisījumi, nav nozīmes noteikt kvalitātes standartus atsevišķām 
vielām.

Grozījums Nr. 95
Carl Schlyter

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 VKS, Komisija ņem vērā kopējo 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Patlaban VKS tiek noteikti katrai prioritārajai vielai atsevišķi — it kā ūdenī būtu sastopama 
tikai konkrētā viela. Taču parasti ūdenī vienlaicīgi sastopamas vairākas vielas, kuras var 
radīt papildu ietekmi vai kuras var iedarboties kā sinerģisti. Nosakot VKS, jāņem vērā šāda 
kopējā ietekme, citādi ir iespējams, ka VKS var nenodrošināt nepieciešamo aizsardzību.

Grozījums Nr. 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc
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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.
Šajā ziņojumā tiek pārskatīti Savienības 
līmenī un dalībvalstīs pieņemtie pasākumi 
un sniegts vērtējums par to, vai minētie 
pasākumi nodrošina prioritāro vielu 
kvalitātes standartu ievērošanu un 
prioritāro bīstamo vielu noplūdes 
izbeigšanas mērķa sasniegšanu. 
Vajadzības gadījumā Komisija pievieno 
ziņojumam attiecīgus priekšlikumus par 
konkrētiem pasākumiem kvalitātes 
standartu izpildei un noplūdes izbeigšanas 
mērķa sasniegšanai, kā arī izpildes 
grafikus. Komisija pirmo ziņojumu un 
pasākumu novērtējumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8. pants
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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.
Ziņojums un attiecīgie priekšlikumi 
dokumentāri apstiprina un, ja 
nepieciešams, nodrošina atbilstību spēkā 
esošajām atļaujām un vērtējumiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un 
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 noteikumiem 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 98/8/EK, 
Direktīvas 2001/82/EK un 
Direktīvas 2001/83/EK noteikumiem. 
Komisija izstrādā pamatnostādnes, 
izklāstot pārredzamas procedūras un 
saskaņotus kritērijus, kas izmantojami 
prioritāro bīstamo vielu noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina atbilstība saskaņā ar nozaru tiesību aktiem izdotajām atļaujām un vērtējumiem. 
Prioritāro bīstamo vielu atlase jāveic, piemērojot skaidras un pārredzamas procedūras un 
kritērijus, kas atbilst nozaru tiesību aktiem, un iesaistot visus attiecīgos ekspertus un 
ieinteresētās personas, kā noteikts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 98
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
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Direktīva 2008/105/EK
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka kritērijus prioritāro 
bīstamo vielu atlasei, un minētie kritēriji:
– ir balstīti uz kritērijiem, kas nosaka 
vielas noturību, bioakumulāciju un 
toksiskumu ūdenī un sedimentos un kas 
iekļauti attiecīgajos Kopienas tiesību 
aktos, attiecīgā gadījumā — Kopienas 
tiesību aktos par konkrētām vielām vai 
attiecīgajos starptautiskajos nolīgumos, 
un
– prasa iegūt pierādījumus no plaši 
izplatīta vides piesārņojuma monitoringa, 
tostarp monitoringa datus vismaz 
10 dalībvalstīs, un vismaz 5 % paraugu 
iegūt vismaz 5 dalībvalstīs, kurās 
piesārņojuma līmenis rada ekotoksisku 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Nosakot PBT īpašības, prioritāro bīstamo vielu procedūrai pilnībā jāatbilst tiesību aktiem par 
konkrētām vielām. Turklāt, tā kā prioritāro bīstamo vielu iekļaušanai sarakstā ir būtiskas 
sekas, ir jāiegūst pierādījumi par ietekmi ES līmenī un par plaši izplatītu vides piesārņojumu.

Grozījums Nr. 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritārās bīstamās vielas, 
Komisija iegūst pierādījumus par vielu 
nozīmi ES un to ekotoksisko ietekmi. 
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Komisija nosaka kritērijus prioritāro 
bīstamo vielu atlasei, ņemot vērā 
kritērijus, kas nosaka vielas noturību, 
bioakumulāciju un toksiskumu ūdenī un 
sedimentos un kas iekļauti attiecīgajos ES 
tiesību aktos, attiecīgā gadījumā — ES 
tiesību aktos par konkrētām vielām vai 
attiecīgajos starptautiskajos nolīgumos.

Or. en

Pamatojums

Prioritāro bīstamo vielu atlases pamatā ir attiecīgie tiesību akti (piem., REACH regula, 
Regula par pesticīdiem, Regula par biocīdiem), pamata tiesību akti vai starptautiskie 
nolīgumi, kuros noteikti toksiskuma un piesārņojuma līmeņi.

Grozījums Nr. 100
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielas, kuras iekļautas kontrolsarakstā 
saskaņā ar 8.b pantu un attiecībā uz 
kurām 12 mēnešus ilgā monitoringā 
iegūti dati vismaz 10 dalībvalstīs un 
vismaz 5 % paraugu ņemti vismaz 
5 dalībvalstīs, kurās piesārņojuma līmenis 
rada ekotoksisku apdraudējumu, būtu 
jāizskata iespējamai iekļaušanai 
prioritāro vielu vai prioritāro bīstamo 
vielu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsarakstā iekļautās vielas, attiecībā uz kurām iegūti pierādījumi par to ietekmi ES 
līmenī un plaši izplatītu vides piesārņojumu, būtu jāizskata iespējamai iekļaušanai prioritāro 
vielu vai prioritāro bīstamo vielu sarakstā.
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Grozījums Nr. 101
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) upju baseinu apsaimniekošanas plānos, 
kas sagatavoti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, šo vielu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus parāda šķirti
no pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājiem, tomēr neskarot minētās 
direktīvas V pielikuma 1.4.3. iedaļas 
vispārīgās prasības par ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju attēlošanu, un/vai

a) upju baseinu apsaimniekošanas plānos, 
kas sagatavoti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, šo vielu
un pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājus parāda šķirti, tomēr neskarot 
minētās direktīvas V pielikuma 
1.4.3. iedaļas vispārīgās prasības par 
ķīmiskās kvalitātes rādītāju attēlošanu, 
un/vai

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz iespēja šķirti norādīt ne tikai visuresošo PBT vielu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājus, bet arī pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes rādītājus, lai būtu iespējams norādīt uz 
progresu, kas panākts attiecībā uz šīm vielām. Šiem noteikumiem nevajadzētu skart 
pienākumu attēlot ķīmiskās kvalitātes rādītāju, kā noteikts V pielikuma 1.4.3. iedaļā.

Grozījums Nr. 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) upju baseinu apsaimniekošanas plānos, 
kas sagatavoti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, šo vielu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus parāda šķirti 
no pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes 

a) sagatavo papildu kartes, norādot 
attālumu līdz mērķim (distance-to-target);
upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kas 
sagatavoti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, šo vielu 
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rādītājiem, tomēr neskarot minētās 
direktīvas V pielikuma 1.4.3. iedaļas 
vispārīgās prasības par ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju attēlošanu, un/vai

ķīmiskās kvalitātes rādītājus parāda šķirti 
no pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājiem, tomēr neskarot minētās 
direktīvas V pielikuma 1.4.3. iedaļas 
vispārīgās prasības par ķīmiskās kvalitātes 
rādītāju attēlošanu, un/vai

Or. de

Pamatojums

Izmantojot principu „ja neatbilst viens, tad neatbilst viss” (oneout-allout), iespējams, netiek 
aptvertas visas ES līmenī būtiskas vielas. Tādēļ ir jāsagatavo papildu kartes, lai norādītu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus katrai šādai vielai, attiecībā uz kuru tiek konstatēti vides 
kvalitātes standartu pārkāpumi, ko, iespējams, nevar pietiekami samazināt ne vietējā, ne ES 
līmenī. Attiecībā uz šīm kartēm tiek ierosināts norādīt attālumu līdz mērķim (distance-to-
target).

Grozījums Nr. 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

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. Ja pirmajos sešos gados nav 
reģistrēts šo vielu koncentrācijas un 
klātesības palielinājums, plānošanas ciklā 
monitoringu var īstenot tikai vienu reizi.

Or. en
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Pamatojums

Lai mazinātu būtiskās monitoringa izmaksas, būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm vēl vairāk 
ierobežot vielu monitoringu, ja pirmajos sešos gados nav reģistrēts koncentrācijas un 
klātesības palielinājums.

Grozījums Nr. 104
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontrolsaraksts Monitoringa saraksts
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ierosinātais saraksts būtu jāsauc nevis par kontrolsarakstu, bet gan par 
monitoringa sarakstu, lai precīzi parādītu saraksta būtību, lai izvairītos no nepareizas 
interpretācijas un negatīvas publicitātes par sarakstā iekļautajām vielām. Vārds 
„kontrolsaraksts” rada nepareizu priekšstatu, ka sarakstā iekļautās vielas rada ievērojamu 
ES līmeņa risku videi. Iespējams, ka ne visas monitoringa sarakstā iekļautās vielas rada 
ievērojamu ES līmeņa risku.

Grozījums Nr. 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo to vielu kontrolsarakstu, Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un 
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par kurām Savienības mērogā vāks 
monitoringa datus turpmākās prioritāšu 
noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

attiecīgajām ieinteresētajām personām,
sagatavo to vielu kontrolsarakstu, par 
kurām Savienības mērogā vāks 
monitoringa datus turpmākās prioritāšu 
noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu. Kontrolsarakstā, tostarp 
pirmajā kontrolsarakstā, iekļaujamo vielu 
atlases pamatā ir objektīvi zinātniskie 
kritēriji, kas atbilst šā panta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šādi noteikumi nepieciešami, lai izvairītos no izmaksām, ko var radīt, iespējams, nevajadzīgs 
monitorings, un lai nodrošinātu, ka savāktos datus var izmantot vielu prioritizēšanai. Tādēļ, 
lai nodrošinātu, ka vielu, kuras izskatītas iekļaušanai pirmajā kontrolsarakstā, izraudzītas 
efektīvā atlases procesā, atlase jāveic zinātniskajiem ekspertiem, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 106
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo to vielu kontrolsarakstu, 
par kurām Savienības mērogā vāks 
monitoringa datus turpmākās prioritāšu 
noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

Komisija sadarbībā ar visām 
ieinteresētajām personām sagatavo to 
vielu kontrolsarakstu, par kurām 
Savienības mērogā vāks monitoringa datus
līdztekus monitoringa datiem no 
programmām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pantu
turpmākās prioritāšu noteikšanas 
vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Kā jau minēts iepriekš, Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. pants jau sniedz vērtīgu informāciju 
par ES ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko stāvokli, kas iegūta, sadarbojoties dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām un kas izmantojama kontrolsaraksta sagatavošanas vajadzībām.

Grozījums Nr. 107
Erik Bánki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo to vielu kontrolsarakstu, 
par kurām Savienības mērogā vāks 
monitoringa datus turpmākās prioritāšu 
noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

Komisija sagatavo to vielu kontrolsarakstu, 
par kurām vāks monitoringa datus 
turpmākās prioritāšu noteikšanas 
vajadzībām saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsaraksta īstenošana radīs papildu izmaksas, tādēļ šajā posmā lietderīgāka ir 
kontrolsaraksta brīvprātīga īstenošana. Komisijas priekšlikums iekļaut kontrolsarakstā 
10 vielas radīs augstas izmaksas dalībvalstīm. Daudz lietderīgāk ir sākumā paredzēt mazāku 
vielu skaitu un vēlāk — pēc īstenošanas uzsākšanas — to koriģēt.

Grozījums Nr. 108
Julie Girling

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 

Kontrolsarakstā jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas, un katrai vielai ir 
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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.

norādīta monitoringa matrica. Vielas, 
ievērojot pārredzamus un objektīvus 
kritērijus, izraugās nebijušu piesārņotāju 
un 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, un par kurām 
pieejamie monitoringa dati prioritizēšanas 
veikšanai nav pietiekami. 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 un 
dabisko klātesību vidē un ietekmi, kā arī 
stingra risku novērtējuma, kas balstīts uz 
vispāratzītu un apstiprinātu metodoloģiju, 
rezultātus un progresīvos pētījumos 
iegūtus zinātniskos datus, ņemot vērā 
progresu tehnikas un zinātnes jomā un 
starptautiski atzītas pamatnostādnes 
(piem., ESAO pamatnostādnes un labu 
laboratorijas praksi), un 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

Pamatojums

Būtu jāveic tikai atsevišķu vielu monitorings, pamatojoties uz to unikālajām fizikālķīmiskajām 
īpašībām. Vielu atlase jāveic, ievērojot objektīvus un pārredzamus kritērijus. Kontrolsaraksta 
izveides mērķis ir iegūt informāciju par vielām, kas netiek regulāri uzraudzītas, lai būtu 
iespējams direktīvā iekļaut atsauci uz nebijušiem piesārņotājiem. Pieejamie dati, kas iegūti, 
izstrādājot šo priekšlikumu, būtu jāizmanto, lai sagatavotu pirmo kontrolsarakstu. Ir būtiski 
novērtēt vielu radītos riskus, pamatojoties uz augstākajiem standartiem un izmantojot 
saskaņotas datu vākšanas metodes.
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Grozījums Nr. 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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 jebkurā laikā atrodas
vismaz 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. Prioritāte būtu 
jāpiešķir vielām, par kurām pieejamie 
monitoringa dati prioritizēšanas veikšanai 
nav pietiekami. 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

Grozījums Nr. 110
Csaba Sándor Tabajdi
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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 jebkurā laikā atrodas
vismaz 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. Prioritāte būtu 
jāpiešķir vielām, par kurām pieejamie 
monitoringa dati prioritizēšanas veikšanai 
nav pietiekami. 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

Pamatojums

Sagatavojot prioritāro vielu pārskatu saistībā ar šo direktīvu, Eiropas Komisija sāka atlasi, 
izmantojot sarakstu ar 2000 ķīmiskām vielām. Regulārā datu plūsma, ko nodrošina 
kontrolsarakstā noteikto vielu monitorings, uzlabo prioritizēšanas procesa efektivitāti. Būtu 
jāņem vērā ne tikai jaunie zinātniskie dati, bet arī pieejamie monitoringa dati. Ir lietderīgi 
izmantot pieejamos datus, kas iegūti, izstrādājot šo priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 111
Liam Aylward

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 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, un par 
kurām pieejamie monitoringa dati 
prioritizēšanas veikšanai nav pietiekami. 
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

Pamatojums

Pieejamo monitoringa datu kvalitāte bieži vien atšķiras, taču kvalitatīvu monitoringa datu 
iegūšanai ir būtiska nozīme paredzētajos prioritizēšanas pasākumos. Tā kā resursi 
monitoringa programmu īstenošanai ir ierobežoti, šīm programmām jābūt vērstām uz tām 
vielām, par kurām ir skaidri zināms, ka datu trūkst. Ir lietderīgi izmantot pieejamos datus, kas 
iegūti, izstrādājot šo priekšlikumu, jo šie dati var būt noderīgi, izraugoties pirmajā 
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kontrolsarakstā iekļaujamās vielas.

Grozījums Nr. 112
Carl Schlyter

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 jebkurā laikā atrodas
vismaz 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 fizikālķīmiskajām un 
toksikoloģiskajām īpašībām, daļiņu 
lielumu, 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

Pamatojums

Izraugoties prioritāro vielu sarakstā iekļaujamās vielas, Komisijai būtu jāņem vērā arī 
fizikālķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības, kā arī daļiņu lielums.
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Grozījums Nr. 113
Sabine Wils

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 jebkurā laikā atrodas
vismaz 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, raksturīgajām īpašībām, 
daļiņu lielumu, 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

Pamatojums

Eiropas Komisija sāka atlasi, izmantojot sarakstu, kurā bija 2000 ķīmisko vielu, un tas 
norāda uz problēmas nozīmi attiecībā uz Eiropas ekosistēmu un ūdensapgādi. Būtu jāievāc 
vairāk monitoringa datu par lielāko skaitu attiecīgo piesārņotāju.

Grozījums Nr. 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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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 jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas, 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, un par kurām riska 
novērtējuma veikšanai ir nepieciešami 
augstas kvalitātes monitoringa dati, kā arī 
dati par to ekotoksikoloģisko ietekmi.
Izraugoties kontrolsarakstā iekļaujamās 
vielas, Komisija ņem vērā visu pieejamo
zinātnisko informāciju, 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. de

Grozījums Nr. 115
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 1. punkts – 2. daļa
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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 jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas, un katrai vielai ir 
norādīta monitoringa matrica. Vielas 
izraugās saskaņā ar tehnisku procedūru to 
vielu vidū, par kurām pieejamā zinātniski 
atbilstošā 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.

Or. it

Grozījums Nr. 116
Erik Bánki

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 

Kontrolsarakstā jebkurā laikā 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 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsaraksta īstenošana radīs papildu izmaksas, tādēļ šajā posmā lietderīgāka ir 
kontrolsaraksta brīvprātīga īstenošana. Komisijas priekšlikums iekļaut kontrolsarakstā 
25 vielas radīs augstas izmaksas dalībvalstīm. Daudz lietderīgāk ir sākumā paredzēt mazāku 
vielu skaitu un vēlāk — pēc īstenošanas uzsākšanas — to koriģēt.

Grozījums Nr. 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 jebkurā laikā 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 
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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 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.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais kontrolsaraksts, kurā ir ne vairāk kā 25 vielas, radīs papildu izmaksas un 
administratīvo slogu. Dalībvalstīm ne retāk kā vienu reizi gadā jāiesniedz analītiskie dati par 
šīm vielām. Atkarībā no izvēlētajām vielām iespējams, ka būs jāizstrādā un jāizmanto tikai 
analītiskās metodes. Tādēļ vielu skaits būtu jāsamazina līdz 10.

Grozījums Nr. 118
Kārlis Šadurskis

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, 

Kontrolsarakstā jebkurā laikā 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, 
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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.

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

Pamatojums

Lai nodrošinātu proporcionalitāti attiecībā pret prioritāro vielu skaitu, būtu jāsamazina 
kontrolsarakstā iekļaujamo vielu maksimālais skaits. Vielu skaita samazināšana arī rosinātu 
vairāk dalībvalstu piedalīties kontrolsarakstā iekļauto vielu monitoringā.

Grozījums Nr. 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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, 

Kontrolsarakstā jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica un ieteicamā analīzes metode. 
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 
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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.

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

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek risināts jautājums par standartizētu metožu trūkumu jauno vielu 
paraugu ņemšanai un analīzei. Standartu izstrāde biotas paraugu ņemšanai un katras vielas 
monitoringam ir ilgstošs un dārgs process. Lai nodrošinātu efektivitāti, samazinātu izmaksas 
un iegūtu salīdzināmus datus, Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, pieņemot tehniskas 
pamatnostādnes saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas procedūru.

Grozījums Nr. 120
Vladko Todorov Panayotov

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 

Kontrolsarakstā jebkurā laikā atrodas ne 
vairāk kā 25 vielas vai vielu grupas, un 
katrai vielai ir norādīta monitoringa 
matrica. Vielas saskaņā ar pārredzamiem 
un objektīviem kritērijiem 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 
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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.

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt, ka direktīvā tiek skaidri noteikts, ka kontrolsarakstā 
iekļaujamās kandidātvielas jāizraugās, ievērojot objektīvus un pārredzamus kritērijus, lai 
izvairītos no tādu vielu nevajadzīga monitoringa radītajām izmaksām, kuras nerada risku 
ūdens videi.

Grozījums Nr. 121
Julie Girling

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. Komisija nosaka pārredzamu tehnisko 
procedūru un attiecīgos kritērijus šā 
panta 1. punktā minētā kontrolsaraksta 
sagatavošanai, un saskaņā ar 10. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz vielu iekļaušanu šā 
panta 1. punktā minētajā kontrolsarakstā 
un vielu svītrošanu no šā saraksta.
Kontrolsaraksts ir spēkā ne ilgāk kā divus 
gadus no tā pieņemšanas datuma vai līdz 
laikam, kad Komisija sagatavo jaunu 
sarakstu, ja tas notiek pirms divu gadu 
laikposma beigām.
Īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar šo 
punktu, Komisija nodrošina, ka tiek ņemti 
vērā Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
5. punktā minētie ieteikumi.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka konkrēts kontrolsaraksta spēkā esamības termiņš, lai veicinātu tā dinamismu 
un uzsvērtu, ka vielām nav jāpaliek sarakstā ilgāk nekā tas nepieciešams. Būtu jāievieš 
pilnībā pārredzams un pamatots process vielu iekļaušanai sarakstā un svītrošanai no tā. 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punkta mērķis bija stiprināt dialogu starp Eiropas 
Komisiju un īstenošanas procesā iesaistītajām personām.

Grozījums Nr. 122
Oreste Rossi

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 vielu iekļaušanu šā panta 
1. punktā minētajā kontrolsarakstā un 
izslēgšanu no tā.

Or. it

Grozījums Nr. 123
Oreste Rossi

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 sastādīšanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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 sagatavošanu. Komisija 
izstrādā kritērijus un nosaka kārtību, 
kādā no kontrolsaraksta svītro vielu, 
attiecībā uz kuru monitoringā gūtie 
rezultāti liecina, ka trūkst pietiekamu 
pierādījumu vai atbilstības ES līmenī vai 
ekotoksikoloģiskā ziņā.

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi un lietderīgi izmantotu valsts līdzekļus, no kontrolsaraksta bez nepamatotas 
kavēšanās ir jāsvītro vielas, attiecībā uz kurām ES līmenī monitoringa rezultāti neuzrāda 
atbilstību saistībā ar vidi.

Grozījums Nr. 125
Vladko Todorov Panayotov

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 sagatavošanu un 
kontrolsaraksta vielu monitoringa 



AM\919170LV.doc 83/103 PE496.330v04-00

LV

tehnisko specifikāciju sagatavošanu.
Sagatavojot deleģētos aktus, Komisija 
vērā ņem Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 5. punktā minēto ieinteresēto 
personu ieteikumus. Kontrolsaraksts ir 
derīgs četrus gadus no tā pieņemšanas 
datuma vai līdz laikam, kad Komisija 
sagatavojusi jaunu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Šādā veidā var nodrošināt to, ka visas attiecīgās ieinteresētās personas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punktu var efektīvi līdzdarboties procesā, kura gaitā 
Eiropas Komisija sagatavo kontrolsarakstu.

Grozījums Nr. 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 sagatavošanu.
Kontrolsaraksts ir derīgs četrus gadus vai 
līdz laikam, kad Komisija sagatavojusi 
jaunu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot iepriekšējā punktā piešķirtās 
pilnvaras, Komisija izveido pārredzamu 
tehnisko procedūru, kā arī kritērijus vielu 
iekļaušanai šā panta 1. punktā minētajā 
kontrolsarakstā un izslēgšanai no tā, 
turklāt tā ņem vērā Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 5. punktā minētos ieteikumus.

Or. it

Grozījums Nr. 128
Rebecca Taylor

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc šīs direktīvas pieņemšanas 
Komisija 12 mēnešu laikā veic turpmāk 
minēto vielu zinātnisku novērtēšanu, 
izvērtējot to piemērotību iekļaušanai 
kontrolsarakstā:
i) diklofenaks;
ii) 17β-estradiols;
iii) 17α-etinilestradiols.

Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
21. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā minētajā prioritāro vielu sarakstā ir iekļautas trīs zāļu vielas. To 
radītais risks joprojām nav skaidrs un par to notiek apspriedes, lai gan ir pietiekami lielas 
bažas, kuru dēļ tās būtu, iespējams, prioritāri jāiekļauj kontrolsarakstā. Komisijai par 
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prioritāti jāizvirza šo vielu zinātniskā novērtēšana, ņemot vērā potenciālo ekonomisko un 
sociālo ietekmi, sadarbojoties ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
21. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 129
Julie Girling

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 12 mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās, 
ņemot vērā ieteikumus, ko sniedz 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
5. punktā minētie eksperti.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punktu, sagatavojot pārskatītu VKS un Ūdens 
pamatdirektīvas priekšlikumu, Komisija ņem vērā ieteikumus, ko sniedz dažādas ieinteresētās 
personas (Eiropas uzņēmējdarbības organizācijas, tostarp tās, kuras pārstāv mazos un 
vidējos uzņēmumus, kā arī nevalstiskās organizācijas). Šāds ieteikums uz kontrolsarakstu 
attiecas kā instruments, kas iegūts no pārskatītā priekšlikuma, nodrošinot visu attiecīgo 
ieinteresēto personu iesaistīšanos.

Grozījums Nr. 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 […] un 
nosaka zinātniski pamatotu, tehnisku un 
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pārskatāmu procedūru vielu iekļaušanai 
kontrolsarakstā un svītrošanai no tā.
Noteiktas vielas var iekļaut 
kontrolsarakstā augstākais uz ierobežotu 
laikposmu, balstoties uz zinātniski 
pamatotiem datiem.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Csaba Sándor Tabajdi

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 […].
Pirmajā sarakstā inter alia iekļauj arī 
vielas, kas noteiktas šīs direktīvas 
II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Vladko Todorov Panayotov

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 […]. Šīs 
direktīvas II pielikumā noteiktās vielas 
inter alia novērtē iekļaušanai pirmajā 
sarakstā.

Or. en
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Pamatojums

Vielas, kuras tiks iekļautas pirmajā kontrolsarakstā, jānosaka atlases procesā, kura pamatā ir 
objektīvi kritēriji un visu attiecīgo ieinteresēto personu līdzdarbība. Šādā veidā var 
nodrošināt to, ka kontrolsarakstā netiek iekļautas vielas, kuru monitorings nav nepieciešams, 
tādējādi vienkārši novēršot izmaksas, ko rada nevajadzīgs monitorings.

Grozījums Nr. 133
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas
pieņemšanas.

1 Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas
stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 134
Kārlis Šadurskis

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 var piedalīties šo vielu 
monitoringā. Katra iesaistītā dalībvalsts
īpaši izraudzītās reprezentatīvās 
monitoringa stacijās vismaz 12 mēnešus 
veic kontrolsarakstā iekļautās vielas 
monitoringu, kuru uzsāk 12 mēnešu laikā 
pēc attiecīgās vielas iekļaušanas 
kontrolsarakstā.

Or. en
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Pamatojums

Kontrolsarakstā iekļauto vielu monitoringā dalībvalstīm ir jāiesaistās brīvprātīgi, kas dotu 
iespēju ņemt vērā apstākļus valsts līmenī (piemēram, šādu vielu klātesamības iespēja, 
administratīvā un finanšu kapacitāte). Turklāt, iespējams, analītiskās metodes šīm vielām var 
piemērot ierobežoti. Laika posms ir jāsaskaņo ar valstu budžeta plānošanas procedūrām.

Grozījums Nr. 135
Rebecca Taylor

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
24 mēnešus veic katras kontrolsarakstā 
iekļautās vielas monitoringu, kuru uzsāk
6 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

Or. en

Pamatojums

Divi gadi ir pietiekami ilgs laika posms, lai datu monitorings būtu apliecinošs.

Grozījums Nr. 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

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

Or. en

Pamatojums

Faktiski uzsākt monitoringu trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas iekļaušanas 
kontrolsarakstā nav iespējams. Tas tāpēc, ka pirms faktiskā vielu saraksta noteikšanas nevar 
sagatavot iepriekšēju vienošanos ar laborantiem un paraugu ņēmējiem. Konkursu 
izsludināšanas un iepirkuma procedūras būs ievērojami laikietilpīgas.

Grozījums Nr. 137
Vladko Todorov Panayotov

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
5 mēnešu laikā pēc attiecīgās vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir nepieciešams laiks, lai ieviestu jaunu vielu monitoringu.

Grozījums Nr. 138
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu Katra iesaistītā dalībvalsts izraugās vismaz 
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staciju uz vidēji 15 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības, un minimums ir viena stacija 
vienā dalībvalstī.

vienu staciju uz katriem 40 000 km2 vai 
vismaz vienu staciju uz katriem 
3 miljoniem iedzīvotāju.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jādod iespēja izvēlēties vispiemērotāko monitoringa staciju izvietojumu.

Grozījums Nr. 139
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu 
staciju uz vidēji 15 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības, un minimums ir viena stacija 
vienā dalībvalstī.

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu 
staciju uz katriem 40 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības vai vismaz vienu staciju uz 
katriem 2 miljoniem iedzīvotāju atkarībā 
no tā, kurš no iepriekš minētā ir lielāks 
rādītājs, un minimums ir divas stacijas. 
Dalībvalstis var izvēlēties noteikt savu 
staciju skaitu, kas ir ne vairāk par 
30 stacijām dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsarakstā iekļauto vielu monitoringa staciju skaits katrā dalībvalstī nav jānosaka, 
pamatojoties vienīgi uz dalībvalsts ģeogrāfisko platību, bet ir jāņem vērā arī iedzīvotāju 
skaits. Šādā veidā tiek nodrošināts atbilstošāks monitoringa vietu skaits. Tā pamatā ir 
Padomes priekšlikums, kā minimumu tomēr nosakot divas vietas katrā dalībvalstī, nevis tikai 
vienu. Salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu tādējādi monitoringa vietu skaits tiktu 
samazināts no 299 uz 254 vietām, tomēr ne par tik lielu skaitu, kādu ierosina referents (241).

Grozījums Nr. 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu 
staciju uz vidēji 15 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības, un minimums ir viena stacija 
vienā dalībvalstī.

Katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu 
staciju uz vidēji 20 000 km2 ģeogrāfiskās 
platības, un minimums ir viena stacija 
vienā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzētu samazināt ievērojamās, ar ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 141
Sabine Wils

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. Monitoringa pasākumu
veic vismaz piecas reizes gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu monitoringa datu kvalitāti, kā arī iegūtu ticamus rezultātus turpmāko 
lēmumu pieņemšanai, monitoringa pasākums būtu jāveic ne retāk kā piecas reizes gadā.

Grozījums Nr. 142
Carl Schlyter
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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. Monitoringa pasākumu
veic vismaz vienu reizi trīs mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsarakstam ir nozīme vienīgi tad, ja monitoringa pasākumu veic pietiekami bieži, lai 
iegūtu reprezentatīvus datus. Viena reize gadā vai divas reizes gadā, kā ierosina referents, ir 
statistiski nenozīmīgs skaits, jo īpaši tāpēc, ka emisijas ūdenī gada laikā var būtiski atšķirties. 
Monitoringa pasākums būtu jāveic vismaz vienu reizi sezonā, proti, vienu reizi trīs mēnešos. 
Turklāt tādējādi tiktu samazināts risks par paraugu ņemšanu neatbilstošā brīdī.

Grozījums Nr. 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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. Monitoringa pasākumu
veic vismaz divas reizes gadā, ņemot vērā 
vielas lietojuma veidu.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķu vielu, īpaši augu aizsardzības līdzekļu, monitorings jāveic vairākas reizes gadā 
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atbilstoši to lietojuma veidam. Tāpēc, lai gūtu ticamus datus, dalībvalstīm gada laikā jāveic 
vairāki monitoringa pasākumi.

Grozījums Nr. 144
Rebecca Taylor

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. Monitoringa pasākumu
veic ik pēc 9 mēnešiem, tādējādi aptverot 
sezonas svārstības.

Or. en

Pamatojums

Lai datu kopums būtu apliecinošs, monitorings jāveic biežāk. Nosakot 9 mēnešu intervālu, 
datus varētu iegūt dažādos posmos gada laikā, tādējādi ņemot vērā sezonas svārstības.

Grozījums Nr. 145
Csaba Sándor Tabajdi

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. Monitoringa pasākumu 
starplaiks nav ilgāks par vienu gadu. Ja 
veicot kādas vielas monitoringu reizi 
gadā, ņemot vērā tās lietojuma veidu, 
datus nevar iegūt vai var iegūt nepilnīgus 
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datus, dalībvalstis nodrošina vairākus 
monitoringa pasākumus gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai iegūtu labas kvalitātes ticamus datus, atsevišķu vielu, īpaši augu aizsardzības līdzekļu, 
monitorings jāveic vairākas reizes gadā atbilstoši to lietojuma veidam.

Grozījums Nr. 146
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Veicot atkāpi, dalībvalstis, 
pamatojoties uz riska novērtējumu, var 
nolemt neveikt atsevišķu vielu 
monitoringu. Par šādu lēmumu tās paziņo 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Kontrolsaraksta ieviešana radīs papildu izmaksas, tāpēc pašreizējā posmā piemērotāk būtu 
noteikt brīvprātīgu ieviešanu. Ja tiktu pieņemts Komisijas priekšlikums kontrolsarakstā 
iekļaut 25 vielas, dalībvalstīm rastos lielas izmaksas. Kontrolsaraksta ieviešanu būtu labāk 
sākt ar mazāku vielu skaitu, ko vēlāk ieviešanas posmā var koriģēt.

Grozījums Nr. 147
Kārlis Šadurskis

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 21 mēneša 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.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būs nepieciešams pietiekami ilgs laiks datu apstrādei un rezultātu paziņošanai.
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Grozījums Nr. 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 12 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.

Ja monitoringa rezultāti liecina, ka 
kontrolsarakstā iekļautās vielas ir 
konstatētas vismaz 3 dalībvalstīs un tas 
var radīt bažas, Komisija šīs vielas iekļauj 
I pielikumā un veic attiecīgos kontroles 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Julie Girling

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 

5. Konkrētas kontrolsarakstā iekļautās 
vielas monitoringam dalībvalstis ievieš 
zinātniski apstiprinātu monitoringa 
sistēmu, kas atbilst attiecīgajiem 
starptautiskajiem standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/90/EK.
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monitoringa stratēģiju.
Dalībvalstis 18 mēnešu laikā pēc vielas 
iekļaušanas kontrolsarakstā ziņo Komisijai 
par 4. punktā paredzētā monitoringa 
rezultātiem. Balstoties uz dalībvalstu 
sniegtajiem rezultātiem un iepriekš 
noteiktiem kritērijiem, Komisija 
apstiprina turpmāku vielas monitoringu
reizi 12 mēnešos, kamēr vien attiecīgā 
viela ir kontrolsarakstā, kā arī aicina 
attiecīgās ieinteresētās personas sniegt 
komentārus. Ziņojumā iekļauj informāciju 
par monitoringa stacijas reprezentativitāti 
un par monitoringa stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Lai kontrolsaraksta izmantošana būtu efektīva un lietderīga, tajā jāiekļauj tikai tās vielas, kas 
ir neapšaubāmi nepieciešamas. Tas nozīmē arī to, ka ir jānotiek apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu visu nozaru pārstāvju līdzdalību.

Grozījums Nr. 151
Csaba Sándor Tabajdi

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 reprezentativitāti un par 
monitoringa stratēģiju. Ja monitoringa 
rezultāti liecina, ka kontrolsarakstā 
iekļautās vielas ir konstatētas vismaz 
3 dalībvalstīs, Komisija veic kontroles 
pasākumus atbilstoši 5.a pantā 
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minētajam.

Or. en

(Sk. 89. grozījumu 2. panta 3.a punktam (jauns).)

Pamatojums

Komisija veic kontroles pasākumus, kas noteikti Kopienas līmeņa tiesību aktos par ķīmiskām 
vielām un jauniem piesārņotājiem. Ja monitoringa dati liecina, ka viela ir konstatēta vismaz 
trīs dalībvalstīs tik lielā mērā, ka rodas bažas, Komisija novērtē, vai šo vielu var noteikt kā 
PS/PHS, un vajadzības gadījumā ierosina veikt atbilstošus kontroles pasākumus.

Grozījums Nr. 152
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2008/105/EK
8.b pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc šādu ziņojumu 
saņemšanas Komisija no kontrolsaraksta 
svītro vielu, attiecībā uz kuru monitoringa 
pasākums liecina, ka tā nav konstatēta 
vismaz 10 dalībvalstīs, ja vismaz 5 % 
paraugu, kas iegūti vismaz 5 dalībvalstīs, 
uzrāda līmeni, kurš rada bažas par 
ekotoksikoloģiskumu. Vielu svītro no 
kontrolsaraksta, ja riska novērtējumā, kas 
veikts saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
16. panta 2. punktu, apstiprina, ka 
attiecīgā viela Savienības līmenī nerada 
vai ar tās starpniecību ūdens videi netiek 
radīts nozīmīgs risks.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka nepārprotami kritēriji vielu svītrošanai no kontrolsaraksta, ja monitoringa 
rezultāti liecina, ka trūkst pietiekamu secinājumu, ar ko var pamatot izmaksas, kuras rada 
kontrolsarakstā iekļautas vielas monitoringa turpināšana. Tāpat ir jāvienojas par kārtību, 
kādā viela no saraksta tiek svītrota, ja to var pamatot ar riska novērtējumu.
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Grozījums Nr. 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija drīkst pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz kontrolsarakstā 
iekļauto vielu monitoringa tehniskās 
specifikācijas un tehnisko formātu, kādā 
Komisijai paziņojami monitoringa rezultāti 
un ar tiem saistītā informācija. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

6. Komisija pieņem tehnisko formātu, kādā 
Komisijai paziņojami monitoringa rezultāti 
un ar tiem saistītā informācija. Komisija 
izstrādā pamatnostādnes, tostarp 
tehniskās specifikācijas, lai sekmētu 
kontrolsarakstā iekļauto vielu 
monitoringu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sniegto datu skaidrību un precizitāti, ir jābūt vienotām ziņošanas 
specifikācijām un tehniskajam formātam. Tas palīdzētu nodrošināt integritāti un informācijas 
salīdzināmību, ātrāk apkopot datus no dalībvalstīm, kā arī sekmētu datu analīzi. Komisijai ir 
arī jāizstrādā pamatnostādnes, lai atvieglotu monitoringa, paraugu ņemšanas, analītisko 
metožu, laboratorijas kapacitātes u. c. tehniskos aspektus.

Grozījums Nr. 154
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija drīkst pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz kontrolsarakstā 
iekļauto vielu monitoringa tehniskās 
specifikācijas un tehnisko formātu, kādā 

6. Komisija drīkst pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz kontrolsarakstā 
iekļauto vielu monitoringa tehniskās 
specifikācijas un tehnisko formātu, kādā 
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Komisijai paziņojami monitoringa rezultāti 
un ar tiem saistītā informācija. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisijai paziņojami monitoringa rezultāti 
un ar tiem saistītā informācija. Sagatavojot 
tehniskās specifikācijas, Komisija ņem 
vērā ieteikumus, ko sniedz 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
5. punktā minētie eksperti. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Tehniskās 
specifikācijas ievieš vienīgi tad, ja 
attiecīgās vielas monitoringam izmanto 
Savienības līmenī saskaņotu zinātniski 
apstiprinātu metodi, kas atbilst 
attiecīgajiem starptautiskajiem 
standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/90/EK.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 5. punktu, sagatavojot pārskatītu VKS un Ūdens 
pamatdirektīvas priekšlikumu, Komisija ņem vērā ieteikumus, ko sniedz dažādas ieinteresētās 
personas. Šāds ieteikums uz kontrolsarakstu attiecas kā instruments, kas iegūts no pārskatītā 
priekšlikuma, nodrošinot visu attiecīgo ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vielu monitorings 
var būt veiksmīgs vienīgi tad, ja izmanto saskaņotas, zinātniski apstiprinātas metodes to 
noteikšanai un novērošanai.

Grozījums Nr. 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1367/2006 9. pantu Komisija 
nodrošina sabiedrībai savlaicīgas un 
efektīvas iespējas piedalīties 
kontrolsaraksta sagatavošanā un 
monitoringa matricas izstrādē. 
Elektroniskā veidā Komisija sniedz 
sabiedrībai attiecīgu informāciju, lai 
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aktīvi un sistemātiski izplatītu to atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 1367/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pievieno šādu 8.c pantu:

“8.c pants

Pārejas noteikumi attiecībā uz publiski 
pieejamu informāciju un uz ziņošanas 

pienākumiem
Par vielām, kuras šīs direktīvas 
I pielikuma A daļā iekļautas ar numuru 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 un 48, dalībvalstis var sagatavot 
informāciju par ķīmiskās kvalitātes 
rādītājiem upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantu, atsevišķi no informācijas par 
pārējo vielu ķīmiskās kvalitātes 
rādītājiem; saistībā ar šīs direktīvas 
V pielikumā 1.4.3. punktā minētajām 
prasībām veic atsevišķu novērtējumu un 
norāda ķīmiskās kvalitātes rādītājus. Šīs 
direktīvas 4. panta 1. punktā, 11. panta 
3. punktā un 16. panta 6. punktā 
paredzētās saistības paliek neskartas.”

Or. de

Grozījums Nr. 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts
Direktīva 2008/105/EK
II un III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. svītro II un III pielikumu. 11. II pielikumu aizvieto ar šīs direktīvas 
IIa pielikuma tekstu un svītro 
III pielikumu.

Or. en

(Sk. 222. grozījumu IIa pielikumam (jauns).)

Grozījums Nr. 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas.

1 24 mēneši pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Transponēšanas laikam jābūt tādam, kas atspoguļo tiesību akta īstenošanas sarežģītību un 
nepieciešamību pēc lieliem resursiem.

Grozījums Nr. 159
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas
pieņemšanas.

1 Datums — 12 mēneši pēc šīs direktīvas
stāšanās spēkā.
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Or. it

Grozījums Nr. 160
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no pirmajā daļā minētā pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dalībvalstis savā 
upju baseinu apsaimniekošanas plāna 
pirmajā korekcijā iekļauj pārskatīto 
prioritāro vielu sarakstu un to VKS 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm līdz 2015. gada oktobrim ir jākoriģē to upju baseinu apsaimniekošanas plāni. Ir 
ļoti svarīgi šajā korekcijā ņemt vērā pārskatītās prioritārās vielas un to VKS, lai 2021. gadā 
varētu konstatēt atbilstību VKS, citādi tos varēs piemērot tikai 2027. gadā.


