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Grozījums Nr. 1
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai 
nodrošinātu, ka ūdens un ūdensapgādes 
uzņēmumi ir valsts īpašumā un valsts tos 
apsaimnieko;

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt nepamatotas 
peļņas avots, un nodrošinājums ar ūdeni ir 
uzskatāms par vispārējām cilvēka 
pamattiesībām; uzsver, ka ūdens ilgtspējīga 
izmantošana ir vides un veselības 
nepieciešamība, kurai ir būtiska loma 
klimata regulēšanas ciklā; atkārtoti pauž, 
ka „ūdens resursu apsaimniekošana 
nedrīkst būt atkarīga no iekšējā tirgus 
noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183);

Or. en

Grozījums Nr. 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
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apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, 
ka ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir 
valsts īpašumā un valsts tos apsaimnieko;

apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai 
nodrošinātu, ka ūdens un ūdensapgādes 
uzņēmumi ir valsts īpašumā un valsts tos 
apsaimnieko;

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 
ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir valsts 
īpašumā un valsts tos apsaimnieko;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andreas Mölzer
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, 
ka ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir 
valsts īpašumā un valsts tos apsaimnieko;

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, 
ka ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir 
vienīgi valsts īpašumā, respektīvi, atkal 
nonāk tās īpašumā un valsts tos 
apsaimnieko;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt peļņas avots, 
un ka nodrošinājums ar ūdeni ir uzskatāms 
par vispārējām cilvēka pamattiesībām;
uzsver, ka ūdens ilgtspējīga izmantošana ir 
vides un veselības nepieciešamība, kurai ir 
būtiska loma klimata regulēšanas ciklā; 
atkārtoti pauž, ka „ūdens resursu 
apsaimniekošana nedrīkst būt atkarīga no 
iekšējā tirgus noteikumiem” (EP rezolūcija 

1. pauž pārliecību, ka ūdens ir visas 
cilvēces kopīgs resurss un sabiedrisks 
labums, tādēļ tas nedrīkst būt tirdzniecības
peļņas avots, un ka nodrošinājums ar ūdeni 
ir uzskatāms par vispārējām cilvēka 
pamattiesībām; uzsver, ka ūdens ilgtspējīga 
izmantošana ir vides un veselības 
nepieciešamība, kurai ir būtiska loma 
klimata regulēšanas ciklā; atkārtoti pauž, 
ka „ūdens resursu apsaimniekošana 
nedrīkst būt atkarīga no iekšējā tirgus 
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P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, 
ka ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir 
valsts īpašumā un valsts tos apsaimnieko;

noteikumiem” (EP rezolūcija 
P5_TA (2004)0183) un aicina Eiropas 
Komisiju pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, 
jo īpaši tos, kas attiecas uz publisko 
iepirkumu un koncesijām, lai nodrošinātu, 
ka ūdens un ūdensapgādes uzņēmumi ir 
valsts īpašumā un valsts tos apsaimnieko, 
kā arī, lai nodrošinātu atbilstošu ūdens 
sadali;

Or. pl

Grozījums Nr. 6
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti uzsver, ka ES tiesību aktos 
ūdenssaimniecības pakalpojumi ir 
pakalpojumi ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kurus var sniegt 
valsts iestādes vai var uzticēt valsts vai 
privātām personām; uzsver, ka, regulējot 
un sniedzot ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, jāievēro pakalpojumu 
nepārtrauktības, kvalitātes, apgādes 
drošības, vienlīdzīgas pieejas un cenu 
pieejamības principi, pieņemamības 
principi attiecībā uz sabiedrību, kultūru 
un vidi, kā arī princips „piesārņotājs 
maksā”, vienlaikus tiecoties sasniegt 
augstākos standartus vides ilgtspējas un 
efektivitātes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ana Miranda

Atzinuma projekts
2. punkts



AM\897504LV.doc 7/28 PE486.133v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 
šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju;

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums un 
sausums šobrīd pastāvīgi ietekmē 
atsevišķu dalībvalstu visu teritoriju;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 
šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju;

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni; ūdens trūkums šobrīd 
pastāvīgi ietekmē atsevišķu dalībvalstu 
visu teritoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 
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šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju;

šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju; mudina ievērot 
ārkārtīgu piesardzību, ņemot vērā 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ko 
rada esošo upju tecējuma vai straumes 
novirzīšanai vai pārveidošanai paredzētās 
sistēmas, kas var būtiski palielināt 
draudus ūdens resursu ilgtspējai un 
ekoloģiskajam līdzsvaram; atgādina, ka 
var rasties nepieciešamība izmantot 
atsāļošanas iekārtas, lai atsevišķos 
reģionos mazinātu ūdens trūkumu, bet 
tām vienmēr jāatbilst stingrākajiem vides 
standartiem, ņemot vērā iekārtu atrašanās 
vietu, energopatēriņa līmeni un iegūtā 
sāls drošu apglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 
šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju;

2. pauž bažas, ka daudzos Eiropas reģionos 
līdzsvars starp nepieciešamību pēc ūdens 
un pieejamajiem resursiem ir sasniedzis 
kritisko līmeni un ka klimata pārmaiņas 
varētu sarežģīt situāciju; ūdens trūkums 
šobrīd pastāvīgi ietekmē atsevišķu 
dalībvalstu visu teritoriju; uzsver, ka 
klimata pārmaiņas un attiecīgi mainīgie 
laika apstākļi būtiski ietekmē Eiropas 
ūdens resursu kvalitāti un pieejamību, ka 
Eiropā to teritoriju skaits, kas cieš no 
ūdens trūkuma, līdz 2070. gadam pieaugs 
no pašreizējiem 19 % līdz 35 % un ka ar 
klimatu saistīti ārkārtēji laika apstākļi 
papildus apgrūtina efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu; uzsver, ka vietēja, 
reģionāla vai valsts līmeņa pielāgošanās 
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pasākumi var būt efektīvi tikai tad, ja tiek 
koordinēti ES līmenī, un ka efektīvas 
ūdens apsaimniekošanas praksei jābūt 
iekļautai citu nozaru politikā, piemēram, 
lauksaimniecības, enerģētikas, kohēzijas 
un veselības politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka citas valstis turpretim 
necieš no ūdens trūkuma, bet tām ir 
grūtības apsaimniekot lieko ūdeni, ko 
rada regulāras vai spēcīgas lietusgāzes, 
plūdi, upes erozija un piesārņojums, kas 
ietekmē upju baseinus un krastu zonas, kā 
arī ir grūtības novērst šo parādību ietekmi 
uz vietējiem iedzīvotājiem, kā to apstiprina 
daudzi saņemtie lūgumraksti;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Peter Jahr

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav 
pieņemamā stāvoklī un ka citu ES politikas 

4. pauž bažas, ka atsevišķās dalībvalstīs 
ŪPD īstenošanas jomā šobrīd joprojām 
liela problēma ir neefektīva piemērošana 
un izpilde; aktuālais īstenošanas statuss 
parāda, ka dažas dalībvalstis atpaliek no 
grafika, ka ES ūdeņi nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citos ES politikas virzienos 
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virzienu, tostarp rūpniecības, 
lauksaimniecības un transporta politikas,
mērķi bieži ir klajā pretrunā ar „ūdens 
aizsardzības” mērķiem;

„ūdens aizsardzības” mērķi bieži nav 
pietiekami konsekventi ievēroti;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Ana Miranda

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citu ES politikas virzienu, 
tostarp rūpniecības, lauksaimniecības un 
transporta politikas, mērķi bieži ir klajā 
pretrunā ar „ūdens aizsardzības” mērķiem;

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu pilnīga attīrīšana nebūt nav 
pieņemamā stāvoklī un ka citu ES politikas 
virzienu, tostarp rūpniecības, 
lauksaimniecības un transporta politikas, 
mērķi bieži ir klajā pretrunā „ūdens 
aizsardzības” mērķiem;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citu ES politikas virzienu, 

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citu ES politikas virzienu, 
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tostarp rūpniecības, lauksaimniecības un 
transporta politikas, mērķi bieži ir klajā 
pretrunā ar „ūdens aizsardzības” mērķiem;

tostarp rūpniecības, enerģētikas, 
lauksaimniecības un transporta politikas, 
mērķi bieži ir klajā pretrunā „ūdens 
aizsardzības” mērķiem; uzsver, ka pareiza 
ūdens apsaimniekošana jāiekļauj visos 
Eiropas politikas virzienos attiecībā uz 
nozarēm, kas izmanto un piesārņo ūdeni;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citu ES politikas virzienu, 
tostarp rūpniecības, lauksaimniecības un 
transporta politikas, mērķi bieži ir klajā 
pretrunā ar „ūdens aizsardzības” mērķiem;

4. pauž bažas, ka ŪPD īstenošanas jomā 
šobrīd joprojām liela problēma ir 
neefektīva piemērošana un izpilde; 
aktuālais īstenošanas statuss parāda, ka 
dažas dalībvalstis atpaliek no grafika, ka 
ES ūdeņu integritāte nebūt nav pieņemamā 
stāvoklī un ka citu ES politikas virzienu, 
tostarp rūpniecības, lauksaimniecības un 
transporta politikas, mērķi bieži ir klajā 
pretrunā „ūdens aizsardzības” mērķiem; 
pauž cerību, ka notiekošajā kopējās 
lauksaimniecības politikas reformā tiks 
risinātas problēmas saistībā ar 
lauksaimniecībā izmantojamā ūdens 
apsaimniekošanu un tiks samazināts 
lauksaimniecības radītais ūdens 
piesārņojums;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Komisiju, izmantojot tiesību 
aktus par ūdens lietošanas efektivitāti, 
cīnīties pret ūdens resursu izšķiešanu, ko 
rada, piemēram, pārtikas izšķērdēšana un 
irigācija, un pētīt un ziņot Parlamentam 
par to, kā virzība uz bioekonomiku 
ietekmē ūdens lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ana Miranda

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka komunālie notekūdeņi ir 
viens no lielākajiem ūdens vides 
piesārņotājiem un ka Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 
veiksmīgai īstenošanai ir būtiska ietekme 
uz ūdens kvalitāti visās dalībvalstīs un 
tādējādi uz ŪPD veiksmīgu īstenošanu;

5. uzskata, ka komunālie notekūdeņi ir 
viens no lielākajiem ūdens vides, upju un 
piekrastes zonu piesārņotājiem un ka 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas veiksmīgai īstenošanai ir būtiska 
ietekme uz ūdens kvalitāti visās 
dalībvalstīs un tādējādi uz ŪPD veiksmīgu 
īstenošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 18
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz to, cik nopietni šāds 
piesārņojums var ietekmēt cilvēku 
veselību, kā liecina no Īrijas (Galvejas), 
Francijas (Bretaņas) un citām 
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dalībvalstīm saņemtie lūgumraksti, un 
norāda uz tās rezolūciju par atkritumu 
apsaimniekošanu, kurā tika vērsta 
uzmanība uz bīstami augsto ūdens 
piesārņojuma līmeni, ko rada nepareizi 
apsaimniekoti vai nelikumīgi atkritumu 
poligoni un karjeri, kuri veicinājuši
gruntsūdeņu un ūdens horizontu 
piesārņojuma veidošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ana Miranda

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka, neraugoties uz panākumiem 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas īstenošanā, joprojām pastāv 
trūkumi attiecībā uz kanalizācijas sistēmu 
un/vai attīrīšanas atbilstības rādītājiem; 
lūdz Komisijai sniegt lielāku atbalstu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
kanalizācijas sistēmu infrastruktūras 
finansēšanai ES;

6. norāda, ka, neraugoties uz panākumiem 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas īstenošanā, joprojām pastāv 
trūkumi attiecībā uz kanalizācijas sistēmu 
un/vai attīrīšanas atbilstības rādītājiem; 
lūdz Komisijai sniegt lielāku atbalstu mazu 
un lielu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
kanalizācijas sistēmu infrastruktūras 
finansēšanai ES;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka, neraugoties uz panākumiem 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas īstenošanā, joprojām pastāv 

6. norāda, ka, neraugoties uz panākumiem 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas īstenošanā, joprojām pastāv 



PE486.133v01-00 14/28 AM\897504LV.doc

LV

trūkumi attiecībā uz kanalizācijas sistēmu 
un/vai attīrīšanas atbilstības rādītājiem; 
lūdz Komisijai sniegt lielāku atbalstu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
kanalizācijas sistēmu infrastruktūras 
finansēšanai ES;

trūkumi attiecībā uz kanalizācijas sistēmu 
un/vai attīrīšanas atbilstības rādītājiem; 
lūdz Komisijai sniegt lielāku atbalstu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 
kanalizācijas sistēmu infrastruktūras 
finansēšanai ES, tostarp attīrīto 
notekūdeņu atkārtotai izmantošanai 
irigācijas un rūpniecības vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda arī, ka kopš 1988. gada no 
lūgumrakstiem, kas saistīti ar vides 
sūdzībām un kas iesniegti Lūgumrakstu 
komitejai, 589 lūgumraksti (Spānija —
166, Apvienotā Karaliste — 129, Vācija —
97, Itālija — 60, Francija — 55, Grieķija 
34, Nīderlande — 16, Portugāle — 16, 
Polija — 4, Rumānija — 4, Somija — 3, 
Bulgārija — 2, Ungārija — 2 un 
Slovēnija — 1), kurus dažkārt parakstījušas 
vairākas personas (skatīt Lūgumrakstu 
Nr. 0784/2007, kam ir 2036 paraksti), ir 
saistīti ar ūdens kvalitāti un kvantitāti 
dalībvalstīs; atzīst, ka šie lūgumraksti ir 
apliecinājums tam, ka ūdens Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem ir ļoti nopietna 
problēma;

7. norāda arī, ka kopš 1988. gada no 
lūgumrakstiem, kas saistīti ar vides 
sūdzībām un kas iesniegti Lūgumrakstu 
komitejai, 601 lūgumraksts (Spānija —
166, Apvienotā Karaliste — 129, Vācija —
97, Itālija — 60, Francija — 55, Grieķija
34, Nīderlande — 16, Portugāle — 16, 
Īrija — 12, Polija — 4, Rumānija — 4, 
Somija — 3, Bulgārija — 2, Ungārija — 2 
un Slovēnija — 1), kurus dažkārt 
parakstījušas vairākas personas (skatīt 
Lūgumrakstu Nr. 0784/2007, kam ir 
2036 paraksti), ir saistīts ar ūdens kvalitāti 
un kvantitāti dalībvalstīs; atzīst, ka šie 
lūgumraksti ir apliecinājums tam, ka ūdens 
Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ļoti 
nopietna problēma;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka saskaņā ar Eirobarometra 
aptauju (2012. gada marts) 68 % 
eiropiešu uzskata, ka problēmas saistībā 
ar ūdens daudzumu un kvalitāti jāuztver 
nopietni, astoņi no desmit aptaujātajiem 
domā, ka ķīmiskais piesārņojums apdraud 
ūdens vidi, 62 % uzskata, ka nav 
pietiekami informēti par problēmām 
saistībā ar savas valsts gruntsūdeņiem, 
ezeriem, upēm un piekrastes ūdeņiem, bet 
67 % aptaujāto domā, ka efektīvākais 
veids, kā risināt ūdens problēmas, ir 
veicināt izpratni par šīm problēmām, un 
73 % Eiropas pilsoņu domā, ka ES 
jāierosina papildu pasākumi ūdens 
problēmu risināšanai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ana Miranda

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina dalībvalstīm par to saistībām 
saskaņā ar ŪPD līdz 2015. gadam panākt 
labu ūdens stāvokli un aicina dalībvalstis 
un Komisiju veikt visus nepieciešamos 
pasākumus un nodrošināt pietiekamu 
finansējumu un tehnisko palīdzību, lai 
sasniegtu šos ūdens kvalitātes mērķus; 
uzskata, ka iedzīvotāju, vides NVO un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir būtiska 
veiksmīgai ŪPD īstenošanai un ilgtspējīgai 
vides pārvaldībai kopumā;

8. atgādina dalībvalstīm par to saistībām 
saskaņā ar ŪPD līdz 2015. gadam panākt 
labu ūdens stāvokli un aicina dalībvalstis 
un Komisiju veikt visus nepieciešamos 
pasākumus un nodrošināt pietiekamu 
finansējumu un tehnisko palīdzību, lai 
sasniegtu šos ūdens kvalitātes mērķus; 
uzskata, ka iedzīvotāju, dažādu līmeņu 
kompetento valdības iestāžu, ražošanas 
nozaru, vides NVO un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalība ir būtiska veiksmīgai 
ŪPD īstenošanai un ilgtspējīgai vides 
pārvaldībai kopumā;

Or. es
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Grozījums Nr. 24
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina dalībvalstīm par to saistībām 
saskaņā ar ŪPD līdz 2015. gadam panākt 
labu ūdens stāvokli un aicina dalībvalstis 
un Komisiju veikt visus nepieciešamos 
pasākumus un nodrošināt pietiekamu 
finansējumu un tehnisko palīdzību, lai 
sasniegtu šos ūdens kvalitātes mērķus; 
uzskata, ka iedzīvotāju, vides NVO un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir būtiska 
veiksmīgai ŪPD īstenošanai un ilgtspējīgai 
vides pārvaldībai kopumā;

8. atgādina dalībvalstīm par to saistībām 
saskaņā ar ŪPD līdz 2015. gadam panākt 
labu ūdens stāvokli un aicina dalībvalstis 
un Komisiju pēc iespējas ātrāk veikt visus 
nepieciešamos pasākumus un nodrošināt 
pietiekamu finansējumu un tehnisko 
palīdzību, lai sasniegtu šos ūdens kvalitātes 
mērķus; uzskata, ka iedzīvotāju, vides 
NVO un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība 
ir būtiska veiksmīgai ŪPD īstenošanai un 
ilgtspējīgai vides pārvaldībai kopumā;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Eiropas Komisiju savās 
izmeklēšanās būt stingrākai un tādējādi 
ne tik pasīvai un piekāpīgai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Eiropas Komisiju savās 
izmeklēšanās būt stingrākai un tādējādi ne 
tik pasīvai un piekāpīgai;

9. aicina Eiropas Komisiju rūpīgi 
uzraudzīt, kā dalībvalstis īsteno ŪPD, lai 
nodrošinātu, ka tas tiek veikts atbilstoši
un efektīvi; uzsver, ka daudzos gadījumos 
lūgumraksti ir atklājuši problēmas 
saistībā ar ES tiesību aktu ūdens resursu 
jomā transponēšanu un atbilstošu 
īstenošanu, un aicina Eiropas Komisiju 
savās izmeklēšanās būt stingrākai, jo īpaši 
izskatot lūgumrakstus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Eiropas Komisiju savās 
izmeklēšanās būt stingrākai un tādējādi ne 
tik pasīvai un piekāpīgai;

9. aicina Eiropas Komisiju savās 
izmeklēšanās būt stingrākai tieši attiecībā 
uz ŪPD īstenošanu un attiecīgi mudināt 
dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka ūdens ir kopējs sabiedrības 
īpašums, tādēļ būtu nepieciešams noteikt, 
kura procentuālā izmaksu daļa ir sedzama 
ar nodokļiem un kura ar tarifa 
maksājumiem;
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Or. lt

Grozījums Nr. 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši 
attiecībā uz nabadzīgiem un lauku 
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu visiem 
pieejamu piekļuvi ūdenim;

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras ietekmē vidi un cilvēku veselību un 
ir vainojamas sliktā ūdens stāvoklī; tādēļ 
aicina mērķtiecīgāk stimulēt efektīvu 
ūdens apsaimniekošanu, un nodrošināt
visiem, jo īpaši nabadzīgiem un lauku 
iedzīvotājiem, pieejamu piekļuvi ūdenim;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens 
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
pilsētvides attīstības, lauksaimniecības,
rūpniecības un enerģētikas jomā, un kuras 
būtiski ietekmē vidi un cilvēku veselību un 
ir vainojamas sliktā ūdens kvalitātē; tādēļ 
aicina atbrīvot līdzekļus mērķtiecīgām 
subsīdijām, jo īpaši attiecībā uz 
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apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu un samazinātu ietekmi 
uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens 
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
neregulāras vai nelikumīgas 
lauksaimnieciskās un rūpnieciskās
prakses jomā, un kuras būtiski ietekmē vidi 
un cilvēku veselību un ir vainojamas sliktā 
ūdens kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ana Miranda

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
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iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens 
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
kompetento iestāžu neveiktas ūdens 
kvalitātes kontroles, lauksaimniecības un 
rūpniecības jomā, un kuras būtiski ietekmē 
vidi un cilvēku veselību un ir vainojamas 
sliktā ūdens kvalitātē; tādēļ aicina atteikties 
no subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens 
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim;

10. vērš uzmanību uz noteiktām darbībām, 
par kurām rakstījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, tostarp atkritumu izgāztuvju, 
lauksaimniecības un rūpniecības jomā, un 
kuras būtiski ietekmē vidi un cilvēku 
veselību un ir vainojamas sliktā ūdens 
kvalitātē; tādēļ aicina atteikties no 
subsīdijām, kas, radot pārmērīgu ūdens 
patēriņu, neļauj stimulēt efektīvu ūdens 
apsaimniekošanu, un atbrīvot līdzekļus 
mērķtiecīgām subsīdijām, jo īpaši attiecībā 
uz nabadzīgiem un lauku iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu visiem pieejamu piekļuvi 
ūdenim un tā sadali teritorijās, kas cīnās 
ar ūdens nepietiekamību, jo īpaši tajās 
teritorijās, kas atrodas tālu no lielām, ar 
ūdens infrastruktūru aprīkotām pilsētu 
aglomerācijām;

Or. pl
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Grozījums Nr. 34
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas 
priekšlikumā par ŪPD (COM (2011) 876) 
grozīšanu ir pievienotas tikai 15 jaunas 
ķīmiskās vielas no to 2000 potenciāli 
bīstamo vielu saraksta, kuras nepieciešams 
uzraudzīt un samazināt, un ka tā, 
neraugoties uz precīzi formulētajām 
tiesiskajām prasībām, kas pieņemtas kopš 
2000. gada, nespēj noteikt skaidrus 
grafikus visbīstamāko ķīmisko vielu 
pakāpeniskai samazināšanai; tādēļ aicina 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju tās priekšlikumā 
Komisijai īpaši pievērsties iepriekš 
minētajām prioritārajām vielām (kuras 
lūgumrakstu iesniedzēji bieži sauc par 
„toksiskiem un radioaktīviem 
atkritumiem”), ņemot vērā šo vielu kā 
ūdens piesārņotāju radīto augsto riska 
pakāpi attiecībā uz cilvēku veselību;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas 
priekšlikumā par ŪPD (COM (2011) 876) 
grozīšanu ir pievienotas tikai 15 jaunas 
ķīmiskās vielas no to 2000 potenciāli 
bīstamo vielu saraksta, kuras nepieciešams 
uzraudzīt un samazināt, un ka tā, 

11. pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas 
priekšlikumā par ŪPD (COM (2011) 876) 
grozīšanu ir pievienotas tikai 15 jaunas 
ķīmiskās vielas no to 2000 potenciāli 
bīstamo vielu saraksta, kuras nepieciešams 
uzraudzīt un samazināt, un ka tā, 
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neraugoties uz precīzi formulētajām 
tiesiskajām prasībām, kas pieņemtas kopš 
2000. gada, nespēj noteikt skaidrus 
grafikus visbīstamāko ķīmisko vielu 
pakāpeniskai samazināšanai; tādēļ aicina 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju tās priekšlikumā 
Komisijai īpaši pievērsties iepriekš 
minētajām prioritārajām vielām (kuras 
lūgumrakstu iesniedzēji bieži sauc par 
„toksiskiem un radioaktīviem 
atkritumiem”), ņemot vērā šo vielu kā 
ūdens piesārņotāju radīto augsto riska 
pakāpi attiecībā uz cilvēku veselību;

neraugoties uz precīzi formulētajām 
tiesiskajām prasībām, kas pieņemtas kopš 
2000. gada, nespēj noteikt skaidrus 
grafikus visbīstamāko ķīmisko vielu 
pakāpeniskai samazināšanai; tādēļ aicina 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju tās priekšlikumā 
Komisijai īpaši pievērsties iepriekš 
minētajām prioritārajām vielām (kuras 
lūgumrakstu iesniedzēji bieži sauc par 
„toksiskiem un radioaktīviem 
atkritumiem”), ņemot vērā šo vielu kā 
ūdens piesārņotāju radīto augsto riska 
pakāpi attiecībā uz cilvēku veselību un 
ūdens vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a mudina Komisiju aktīvāk cīnīties pret 
piesārņotāju, piemēram, antibiotiku, zāļu 
un pretapaugļošanās tablešu hormonu 
atlieku pastiprinātu nonākšanu ūdenī, jo 
šīs atliekas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku 
veselību un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Peter Jahr

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. vienlaikus aicina Komisiju un svītrots
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dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas 
informācijas ieguvei par citu piesārņotāju 
koncentrāciju, kuru uzraudzība var 
turpmāk izrādīties nepieciešama ES 
līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Lucas Hartong

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. vienlaikus aicina Komisiju un
dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas 
informācijas ieguvei par citu piesārņotāju 
koncentrāciju, kuru uzraudzība var 
turpmāk izrādīties nepieciešama ES līmenī;

12. iesaka dalībvalstīm uzlabot ūdens 
ķīmisko piesārņotāju uzraudzību un 
ziņošanu par tiem, kā arī uzlabot 
mehānismu labākas informācijas ieguvei 
par citu piesārņotāju koncentrāciju, kuru 
uzraudzība var turpmāk izrādīties 
nepieciešama ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas 
informācijas ieguvei par citu piesārņotāju 
koncentrāciju, kuru uzraudzība var 
turpmāk izrādīties nepieciešama ES līmenī;

12. vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, noteikt saistošas robežvērtības, kā arī 
uzlabot mehānismu labākas informācijas 
ieguvei par citu piesārņotāju koncentrāciju, 
kuru uzraudzība var turpmāk izrādīties 
nepieciešama ES līmenī;
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Or. de

Grozījums Nr. 40
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas 
informācijas ieguvei par citu piesārņotāju 
koncentrāciju, kuru uzraudzība var 
turpmāk izrādīties nepieciešama ES līmenī;

12. vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot ūdens ķīmisko 
piesārņotāju uzraudzību un ziņošanu par 
tiem, kā arī uzlabot mehānismu labākas 
informācijas ieguvei par citu piesārņotāju 
koncentrāciju, kuru uzraudzība var 
turpmāk izrādīties nepieciešama ES līmenī; 
aicina dalībvalstis sadarboties savā starpā 
un ar Komisiju, apmainoties ar 
informāciju, kas iegūta, brīvprātīgi 
uzraugot ūdens piesārņotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Csaba Sándor Tabajdi

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a atkārtoti uzsver, ka ŪPD paredz 
dalībvalstu savstarpēju koordināciju 
attiecībā uz visu upes baseina apgabalu, 
ja ūdens izmantošanai var būt pārrobežu 
ietekme, un šajā saistībā mudina 
dalībvalstis regulāri sazināties un 
sadarboties pāri robežām, lai atbalstītu 
ŪPD īstenošanu attiecībā uz prioritāru 
vielu, prioritāru bīstamu vielu un barības 
vielu piesārņojumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Peter Jahr

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzskata, ka barības vielu piesārņojums
joprojām ir nopietna problēma, ka 
eitrofikācija turpina ietekmēt bioloģisko 
daudzveidību un traucē ekosistēmas 
vērtīgos pakalpojumus un ka izpētītie 
barības vielu apstākļi, iespējams, būs
vainojami vairāk nekā pusē paredzamo 
neveiksmju sasniegt virszemes ūdenstilpņu 
„labu stāvokli” līdz 2015. gadam;

13. uzskata, ka barības vielas ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas rada virszemes 
ūdenstilpņu piesārņojumu, tādējādi 
apdraudot bioloģisko daudzveidību un 
ierobežojot ekosistēmas vērtīgos 
pakalpojumus; norāda, ka izpētītie barības 
vielu apstākļi varētu būt vainojami vairāk 
nekā pusē paredzamo neveiksmju sasniegt 
virszemes ūdenstilpņu „labu stāvokli” līdz 
2015. gadam;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina Komisiju izstrādāt un 2012. gadā 
publicēt plānu, lai izveidotu ieteikumus, 
kuru mērķis ir uzlabot ūdens resursu un 
zemes izmantošanas efektivitāti, īstenot 
ekosistēmas aizsardzības pasākumus 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
ietvaros, izstrādāt pieeju ūdens jautājuma 
iekļaušanai visos politikas virzienos un 
uzlabot ūdens apsaimniekošanas, kā arī 
pētniecības un datu apkopošanas 
pārvaldību; Komisija tiek aicināta 
2012. gadā publicēt arī „Konceptuālu 
plānu, kā aizsargāt ES ūdens resursus”, 
pamatojoties uz ŪPD īstenošanas pārskatu, 
ES ūdens trūkuma un sausuma politikas 

14. aicina Komisiju izstrādāt un 2012. gadā 
publicēt plānu, lai izveidotu ieteikumus, 
kuru mērķis ir uzlabot ūdens resursu un 
zemes izmantošanas efektivitāti, izstrādāt 
pieeju ūdens jautājuma iekļaušanai visos 
politikas virzienos un uzlabot ūdens 
apsaimniekošanas, kā arī pētniecības un 
datu apkopošanas pārvaldību; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē vides standartu pastiprinātu 
iekļaušanu kopējā lauksaimniecības
politikā (KLP); Komisija tiek aicināta 
2012. gadā publicēt arī „Konceptuālu 
plānu, kā aizsargāt ES ūdens resursus”, 
pamatojoties uz ŪPD īstenošanas pārskatu, 
ES ūdens trūkuma un sausuma politikas 
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pārskatu, kā arī ar ūdens apsaimniekošanu 
saistītās ES pielāgošanās politikas 
pārskatu;

pārskatu, kā arī ar ūdens apsaimniekošanu 
saistītās ES pielāgošanās politikas 
pārskatu;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a uzskata, ka būtu nepieciešams 
izmantot ekonomiskās sviras, lai tiktu 
samazināts ūdens patēriņš un 
izšķērdēšana, veicināta atkārtota 
notekūdeņu izmantošana un ūdenstvertņu 
atjaunošana;

Or. lt

Grozījums Nr. 45
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt programmas informētībai par 
ūdens resursiem, lai Eiropas iedzīvotāju 
vidū ieviestu ūdens taupības un ūdens 
efektīvas izmantošanas kultūru.

15. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt programmas izpratnes 
veicināšanai, kā arī informatīvas 
kampaņas par ūdens resursiem, lai Eiropas 
iedzīvotāju vidū ieviestu ūdens taupības un 
ūdens efektīvas izmantošanas kultūru.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Angelika Werthmann
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Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt programmas informētībai par 
ūdens resursiem, lai Eiropas iedzīvotāju 
vidū ieviestu ūdens taupības un ūdens 
efektīvas izmantošanas kultūru.

15. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt programmas izpratnes 
veicināšanai par ūdens resursiem, lai 
Eiropas iedzīvotāju vidū ieviestu ūdens 
taupības un ūdens efektīvas izmantošanas 
kultūru; šīm izpratnes veicināšanas 
programmām jāattiecas uz visu vecumu 
pilsoņiem, lai šo publisko un dzīvībai 
būtisko resursu varētu labāk un efektīvāk 
izmantot.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzsver, cik būtiski ir veicināt labas 
kvalitātes ūdens sistēmas, lai palīdzētu 
samazināt nepieciešamību pēc pudelēs 
pildīta ūdens un neradītu papildu 
atkritumus, kā arī lai ierobežotu pudeļu 
ražošanā un transportēšanā vajadzīgo 
resursu, tostarp naftas un ūdens, 
patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Nikolaos Chountis

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzskata, ka sabiedrības līdzdalība ir 
priekšnoteikums, lai varētu aizsargāt 
ūdeni un identificēt gan problēmas, gan 
visatbilstošākos risinājumus; tādēļ aicina 
dalībvalstu atbildīgās valsts, reģionālās un 
vietējās iestādes un Lūgumrakstu 
komiteju vairāk sadarboties situācijās, 
kad komiteja tieši sastopas ar Eiropas 
pilsoņu paustajām bažām par ūdens 
jautājumiem.

Or. en


