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17.10.2018 A8-0288/178 

Grozījums Nr.  178 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) profilaktiski pasākumi vajadzīgā 

attīrīšanas līmeņa pazemināšanai un 

ūdens kvalitātes aizsardzībai, arī 

Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. 

punkta d) apakšpunktā minētie pasākumi; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166489LV.docx  PE624.160v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0288/179 

Grozījums Nr.  179 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 1. tabula 

   

Komisijas ierosinātais teksts 

Parametrs Parametra vērtība Vienība 

Clostridium perfringens 

sporas 

0 skaits/100 ml 

Koliformas baktērijas 0 skaits/100 ml 

Enterokoki 0 skaits/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 skaits/100 ml 

Heterotrofisko organismu 

koloniju skaits (HKS) 22o 

Bez anormālām 

izmaiņām 

 

Somatiskie kolifāgi 0 skaits/100 ml 

Duļķainība < 1 NTU  

 

Grozījums 

Parametrs Parametra vērtība Parametrs 

Clostridium perfringens 

sporas 

0 skaits/100 ml 

Enterokoki 0 skaits/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 skaits/100 ml 

Somatiskie kolifāgi 0 skaits/100 ml 

Piezīme. Šajā daļā norādītie parametri neattiecas uz avota un 

minerālūdeņiem, ievērojot Direktīvu 2009/54/EK. 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Grozījums Nr.  180 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 1. tabula 

  

Komisijas ierosinātais teksts 

Ķīmiskie parametri 

Parametrs Parametra vērtība Vienība Piezīmes 

Akrilamīds 0,10 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

Antimons 5,0 μg/l  

Arsēns 10 μg/l  

Benzols 1,0 μg/l  

Benz(a)pirēns 0,010 μg/l  

Bēta-estradiols 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenols A 0,01 μg/l  

Bors 1,0 mg/l  

Bromāti 10 μg/l  

Kadmijs 5,0 μg/l  

Hlorāti 0,25 mg/l  
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Hlorīti 0,25 mg/l  

Hroms 25 μg/l Atbilstību vērtībai 

panāk ne vēlāk kā 

[10 gadi pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās spēkā]. 

Līdz minētajam 

datumam hroma 

parametra vērtība 

ir 50 μg/l. 

Varš 2,0 mg/l  

Cianīdi 50 μg/l  

1,2-dihloretāns 3,0 μg/l  

Epihlorhidrīns 0,10 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

Fluorīdi 1,5 mg/l  

Halogēnetiķskābes 

(HAA) 

80 μg/l Šādu deviņu 

reprezentatīvu vielu 

summa: 

monohloretiķskābe, 

dihloretiķskābe un 

trihloretiķskābe, 

monobrometiķskābe 

un dibrometiķskābe, 

bromhloretiķskābe, 

bromdihloretiķskābe, 

dibromhloretiķskābe 

un tribrometiķskābe. 

Svins 5 μg/l Atbilstību vērtībai 

panāk ne vēlāk kā 

[10 gadi pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās spēkā]. 

Līdz minētajam 
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datumam svina 

parametra vērtība 

ir 10 μg/l. 

Dzīvsudrabs 1,0 μg/l  

Mikrocistīns-LR 10 μg/l  

Niķelis 20 μg/l  

Nitrāti 50 mg/l Dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek 

izpildīts 

nosacījums 

[nitrāti]/50 + 

[nitrīti]/3 ≤ 1, kur 

kvadrātiekavas 

apzīmē nitrātu 

(NO3) un nitrītu 

(NO2) 

koncentrāciju 

mg/l, un ka pēc 

ūdens apstrādes ir 

panākta atbilstība 

nitrītu vērtībai 

0,10 mg/l. 

Nitrīti 0.50 mg/l Dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek 

izpildīts 

nosacījums 

[nitrāti]/50 + 

[nitrīti]/3 ≤ 1, kur 

kvadrātiekavas 

apzīmē nitrātu 

(NO3) un nitrītu 

(NO2) 

koncentrāciju 

mg/l, un ka pēc 

ūdens apstrādes ir 

panākta atbilstība 

nitrītu vērtībai 

0,10 mg/l. 

Nonilfenols 0,3 μg/l  

Pesticīdi 0,10 μg/l „Pesticīdi” ir: 

   organiskie 

insekticīdi, 

   organiskie 
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herbicīdi, 

   organiskie 

fungicīdi, 

   organiskie 

nematocīdi, 

   organiskie 

akaricīdi, 

   organiskie 

algicīdi, 

   organiskie 

rodenticīdi, 

   organiskie 

slimicīdi, 

   radniecīgi 

produkti (arī 

augšanas 

regulatori) un to 

attiecīgie 

metabolīti pēc 

Regulas (EK) 

Nr. 1107/20091 

3. panta 

32. punktā 

sniegtās 

definīcijas. 

   Parametra vērtību 

katram 

pesticīdam 

piemēro atsevišķi. 

   Aldrīna, 

dieldrīna, 

heptahlora un 

heptahlorepoksīd

a gadījumā 

parametra vērtība 

ir 0,030 μg/l.  

Pesticīdi kopā 0,50 μg/l „Pesticīdi kopā” 

ir visi atsevišķie 

iepriekšējā rindā 

definētie 

pesticīdi, kas 

detektēti un 

kvantificēti 
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monitoringa 

procedūrā, kopā. 

PFAS 0,10 μg/l PFAS ir ikviena 

perfluoralkilēta 

un 

polifluoralkilēta 

viela (ķīmiskā 

formula: 

CnF2n+1−R). 

PFAS kopā 0,50 μg/l „PFAS kopā” ir 

perfluoralkilētās 

un 

polifluoralkilētās 

vielas (ķīmiskā 

formula: 

CnF2n+1−R) kopā. 

Policikliskie 

aromātiskie 

ogļūdeņraži 

0,10 μg/l Šo savienojumu 

summārā 

koncentrācija: 

benz(b)fluorantēns, 

benz(k)fluorantēns, 

benz(ghi)perilēns un 

indeno(1,2,3-

cd)pirēns. 

Selēns 10 μg/l  

Tetrahloretēns un 

trihloretēns 

10 μg/l Noteiktu 

parametru 

summārā 

koncentrācija 

Trihalometāni 

kopā 

100 μg/l Dalībvalstis 

cenšas panākt 

zemāku vērtību, 

ja tas ir iespējams 

bez negatīvas 

ietekmes uz 

dezinfekciju. 

   Šo savienojumu 

summārā 

koncentrācija: 

hloroforms, 

bromoforms, 

dibromhlormetāns, 

bromdihlormetāns. 

Urāns 30 μg/l  
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Vinilhlorīds 0,50 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

__________________ 

1. 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 (OV L 309, 24.11.2009., 

1. lpp.). 

 

Grozījums  

Ķīmiskie parametri 

Parametrs Parametra vērtība Vienība Piezīmes 

Akrilamīds 0,10 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

Antimons 5,0 μg/l  

Arsēns 10 μg/l  

Benzols 1,0 μg/l  

Benz(a)pirēns 0,010 μg/l  

Bēta-estradiols 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenols A 0,1 μg/l  

Bors 1,5 mg/l  

Bromāti 10 μg/l  
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Kadmijs 5,0 μg/l  

Hlorāti 0,25 mg/l  

Hlorīti 0,25 mg/l  

Hroms 25 μg/l Atbilstību vērtībai 

panāk ne vēlāk kā 

[10 gadi pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās spēkā]. 

Līdz minētajam 

datumam hroma 

parametra vērtība 

ir 50 μg/l. 

Varš 2,0 mg/l  

Cianīdi 50 μg/l  

1,2-dihloretāns 3,0 μg/l  

Epihlorhidrīns 0,10 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

Fluorīdi 1,5 mg/l  

Halogēnetiķskābes 

(HAA) 

80 μg/l Šādu deviņu 

reprezentatīvu vielu 

summa: 

monohloretiķskābe, 

dihloretiķskābe un 

trihloretiķskābe, 

monobrometiķskābe 

un dibrometiķskābe, 

bromhloretiķskābe, 

bromdihloretiķskābe, 

dibromhloretiķskābe 

un tribrometiķskābe. 

Svins 5 μg/l Atbilstību vērtībai 

panāk ne vēlāk kā 

[10 gadi pēc šīs 
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direktīvas 

stāšanās spēkā]. 

Līdz minētajam 

datumam svina 

parametra vērtība 

ir 10 μg/l. 

Dzīvsudrabs 1,0 μg/l  

Mikrocistīns-LR 10 μg/l  

Niķelis 20 μg/l  

Nitrāti 50 mg/l Dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek 

izpildīts 

nosacījums 

[nitrāti]/50 + 

[nitrīti]/3 ≤ 1, kur 

kvadrātiekavas 

apzīmē nitrātu 

(NO3) un nitrītu 

(NO2) 

koncentrāciju 

mg/l, un ka pēc 

ūdens apstrādes ir 

panākta atbilstība 

nitrītu vērtībai 

0,10 mg/l. 

Nitrīti 0.50 mg/l Dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek 

izpildīts 

nosacījums 

[nitrāti]/50 + 

[nitrīti]/3 ≤ 1, kur 

kvadrātiekavas 

apzīmē nitrātu 

(NO3) un nitrītu 

(NO2) 

koncentrāciju 

mg/l, un ka pēc 

ūdens apstrādes ir 

panākta atbilstība 

nitrītu vērtībai 

0,10 mg/l. 

Nonilfenols 0,3 μg/l  

Pesticīdi 0,10 μg/l „Pesticīdi” ir: 

   organiskie 
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insekticīdi, 

   organiskie 

herbicīdi, 

   organiskie 

fungicīdi, 

   organiskie 

nematocīdi, 

   organiskie 

akaricīdi, 

   organiskie 

algicīdi, 

   organiskie 

rodenticīdi, 

   organiskie 

slimicīdi, 

   radniecīgi 

produkti (arī 

augšanas 

regulatori) un to 

attiecīgie 

metabolīti pēc 

Regulas (EK) 

Nr. 1107/20091 

3. panta 

32. punktā 

sniegtās 

definīcijas. 

   Parametra vērtību 

katram 

pesticīdam 

piemēro atsevišķi. 

   Aldrīna, dieldrīna, 

heptahlora un 

heptahlorepoksīda 

gadījumā 

parametra vērtība ir 

0,030 μg/l.  

Pesticīdi kopā 0,50 μg/l „Pesticīdi kopā” 

ir visi atsevišķie 

iepriekšējā rindā 

definētie 

pesticīdi, kas 

detektēti un 
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kvantificēti 

monitoringa 

procedūrā, kopā. 

PFAS 0,10 μg/l PFAS ir ikviena 

perfluoralkilēta 

un 

polifluoralkilēta 

viela (ķīmiskā 

formula: 

CnF2n+1−R). 

Ar formulu sāk 

arī nošķirt 

„garās ķēdes” un 

„īsās ķēdes” 

PFAS. Šo 

direktīvu piemēro 

tikai „garās 

ķēdes” PFAS. 

Šī parametra 

vērtība 

atsevišķām PFAS 

attiecas tikai uz 

tām PFAS, kuru 

klātbūtne ir 

iespējama un 

kuras ir kaitīgas 

cilvēka veselībai, 

kā tas konstatēts 

šīs direktīvas 

8. pantā minētajā 

apdraudējumu 

novērtējumā. 

PFAS kopā 0,50 μg/l „PFAS kopā” ir 

perfluoralkilētās 

un 

polifluoralkilētās 

vielas (ķīmiskā 

formula: 

CnF2n+1−R) kopā. 

Parametra 

„PFAS kopā” 

vērtība attiecas 

tikai uz tām 

PFAS, kuru 

klātbūtne ir 

iespējama un 
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kuras ir kaitīgas 

cilvēka veselībai, 

kā tas konstatēts 

šīs direktīvas 

8. pantā minētajā 

apdraudējumu 

novērtējumā. 

Policikliskie 

aromātiskie 

ogļūdeņraži 

0,10 μg/l Noteiktu 

parametru 

summārā 

koncentrācija 

Selēns 30 μg/l Dalībvalstis 

cenšas panākt 

zemāku vērtību, 

ja tas ir iespējams 

bez negatīvas 

ietekmes uz 

dezinfekciju. 

Tetrahloretēns un 

trihloretēns 

10 μg/l Šo savienojumu 

summārā 

koncentrācija: 

hloroforms, 

bromoforms, 

dibromhlormetāns, 

bromdihlormetāns. 

Trihalometāni 

kopā 

100 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

    

Urāns 30 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 
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specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

Vinilhlorīds 0,50 μg/l Parametra vērtība 

attiecas uz 

monomēra 

atlikuma 

koncentrāciju 

ūdenī, kas 

aprēķināta pēc 

specificētās 

maksimālās 

attiecīgā polimēra 

izdalīšanās 

saskarē ar ūdeni. 

 

__________________ 

 
1 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 (OV L 309, 24.11.2009., 

1. lpp.). 

Or. en 

 

 


