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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/187 

Grozījums Nr.  187 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Direktīva 98/83/EK noteica tiesisko 

regulējumu, kas aizsargātu cilvēka veselību 

no nelabvēlīgās ietekmes, ko varētu radīt 

dzeramā ūdens kontaminācija, nodrošinot, 

ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. Šīs direktīvas 

mērķim vajadzētu būt tādam pašam. Tādēļ 

Savienības līmenī jāpieņem dzeramajam 

ūdenim piemērojams prasību minimums. 

Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas 

vajadzīgi, lai panāktu, ka dzeramais ūdens 

ir brīvs no mikroorganismiem un 

parazītiem un no vielām, kas noteiktos 

gadījumos rada iespējamas briesmas 

cilvēka veselībai, un ka tas atbilst 

minētajam prasību minimumam. 

(2) Direktīva 98/83/EK noteica tiesisko 

regulējumu, kas aizsargātu cilvēka veselību 

no nelabvēlīgās ietekmes, ko varētu radīt 

dzeramā ūdens kontaminācija, nodrošinot, 

ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. Šīs direktīvas 

mērķim vajadzētu būt tādam pašam, un ar 

šo direktīvu būtu jānodrošina vispārēja 

piekļuve šādam ūdenim ikvienam 

Savienībā. Tādēļ Savienības līmenī 

jāpieņem dzeramajam ūdenim piemērojams 

prasību minimums. Dalībvalstīm būtu 

jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai 

panāktu, ka dzeramais ūdens ir brīvs no 

mikroorganismiem un parazītiem un no 

vielām, kas noteiktos gadījumos rada 

iespējamas briesmas cilvēka veselībai, un 

ka tas atbilst minētajam prasību 

minimumam. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši ar ANO 6. ilgtspējīgas 

attīstības mērķi, 2015. gadā ir noteikts uzdevums „visiem nodrošināt vispārēju un vienlīdzīgu 

piekļuvi drošam un cenas ziņā pieejamam dzeramajam ūdenim”. Tas šeit būtu jāatspoguļo. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0288/188 

Grozījums Nr.  188 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Uz riska izvērtēšanā balstīto pieeju 

pamazām vajadzētu pāriet visiem ūdens 

piegādātājiem, arī mazajiem ūdens 

piegādātājiem, jo Direktīvas 98/83/EK 

izvērtēšanā tika konstatēts, ka šie 

piegādātāji to īsteno ar trūkumiem, dažkārt 

tāpēc, ka nevajadzīgas monitoringa 

darbības izmaksā dārgi. Izmantojot riska 

izvērtēšanā balstīto pieeju, būtu jāņem vērā 

drošības apsvērumi. 

(14) Uz riska izvērtēšanā balstīto pieeju 

vajadzētu pāriet visiem ūdens 

piegādātājiem, arī ļoti maziem, kā arī 

mazajiem un vidējiem ūdens 

piegādātājiem, jo Direktīvas 98/83/EK 

izvērtēšanā tika konstatēts, ka šie 

piegādātāji to īsteno ar trūkumiem, dažkārt 

tāpēc, ka nevajadzīgas monitoringa 

darbības izmaksā dārgi, un tomēr būtu 

jāparedz iespēja noteikt izņēmumus ļoti 

maziem piegādātājiem. Izmantojot riska 

izvērtēšanā balstīto pieeju, būtu jāņem vērā 

drošības apsvērumi un arī apsvērumi, kas 

saistīti ar „piesārņotājs maksā” principu. 

Ja tie ir mazāki piegādātāji, 

kompetentajai iestādei būtu jāpalīdz tiem 

īstenot monitoringa darbības, sniedzot 

ekspertu atbalstu. 

Or. en 

(Saistīts ar grozījumiem Nr. 23, Nr. 41, Nr. 77 un Nr. 90.) 

Pamatojums 

Attiecībā uz uzraudzību labots ENVI komitejas ziņojumā iekļautais grozījums Nr. 23. ENVI 

komiteja iekļāva jaunu kategoriju „ļoti mazi piegādātāji” (grozījums Nr. 41). Turklāt tā 

piedāvā iespēju ļoti mazus piegādātājus ar zināmiem nosacījumiem atbrīvot no pienākuma 

novērtēt apdraudējumus (grozījums Nr. 77) un no pienākuma novērtēt piegādes riskus 

(grozījums Nr. 90). Taču tas nozīmē, ka arī šādiem piegādātājiem a priori tomēr vispirms 

būtu jāpiemēro riska izvērtēšanā balstītā pieeja. Tāpēc arī šie piegādātāji šeit ir jāuzskaita, 

norādot uz iespēju noteikt izņēmumus. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Grozījums Nr.  189 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

cilvēka veselību no jebkādas nelabvēlīgas 

dzeramā ūdens kontaminācijas ietekmes, 

nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. 

2. Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

cilvēka veselību no jebkādas nelabvēlīgas 

dzeramā ūdens kontaminācijas ietekmes, 

nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs, un 

nodrošināt vispārēju piekļuvi dzeramajam 

ūdenim. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši ar ANO 6. ilgtspējīgas 

attīstības mērķi, 2015. gadā ir noteikts uzdevums „visiem nodrošināt vispārēju un vienlīdzīgu 

piekļuvi drošam un cenas ziņā pieejamam dzeramajam ūdenim”. Tas šeit būtu jāatspoguļo. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Grozījums Nr.  190 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot Direktīvas 2000/60/EK 

9. pantu, dalībvalstis veic visus 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai to teritorijā 

uzlabotos ikviena cilvēka piekļuve 
dzeramajam ūdenim un tiktu popularizēta 

tā lietošana. Tie ietver visus šos 

pasākumus: 

1. Dalībvalstis, neskarot 

Direktīvas 2000/60/EK 9. pantu, veic visus 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai savā teritorijā 

ikvienam cilvēkam nodrošinātu vispārēju 

piekļuvi dzeramajam ūdenim un 

popularizētu tā lietošanu. Tie cita starpā ir 

visi šie pasākumi: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0288/191 

Grozījums Nr.  191 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) apzināt, kādiem cilvēkiem nav 

piekļuves dzeramajam ūdenim un kādi ir 

piekļuves trūkuma iemesli (piem., 

piederība pie neaizsargātas un 

marginalizētas grupas), izvērtēt, kādos 

veidos dzeramo ūdeni varētu darīt šiem 

cilvēkiem piekļūstamāku, un tos informēt 

par iespējām pieslēgties sadales tīkliem vai 

citām iespējām gūt piekļuvi šādam ūdenim; 

(a) noskaidrot, kuriem cilvēkiem, 

tostarp no neaizsargātām un 
marginalizētām grupām, nav piekļuves vai 

ir ierobežota piekļuve dzeramajam ūdenim, 

un noskaidrot piekļuves trūkuma iemeslus, 

izvērtēt iespējas, kā dzeramo ūdeni šiem 

cilvēkiem padarīt piekļūstamāku, un veikt 

attiecīgas darbības, lai to nodrošinātu, un 

informēt šos cilvēkus par iespējām 

pieslēgties sadales tīklam vai par citām 

iespējām iegūt piekļuvi šādam ūdenim; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Grozījums Nr.  192 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) kā sabiedrisku pakalpojumu 

nodrošināt vispārēju apgādi ar dzeramo 

ūdeni; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0288/193 

Grozījums Nr.  193 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) aizliegt ūdens piegādātājiem 

atslēgt mājsaimniecības no ūdensapgādes 

tīkla; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.10.2018 A8-0288/194 

Grozījums Nr.  194 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ac) nodrošināt, lai visi iedzīvotāji 

jebkuros apstākļos būtu apgādāti ar vitāli 

nepieciešamo dzeramā ūdens daudzuma 

minimumu. Novēlotu maksājumu 

gadījumā piegādātāji var uzstādīt ūdens 

padeves ierobežotāju, kas garantē, ka 

ūdens tiek piegādāts, ievērojot dienas 

pamatnormu vienam cilvēkam, kā to 

ieteikusi Pasaules Veselības organizācija; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Grozījums Nr.  195 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) sabiedriskās vietās gan ārā, gan 

iekštelpās ierīkot un uzturēt aprīkojumu, 

ar ko var brīvi saņemt dzeramo ūdeni; 

(b) sabiedriskās vietās ierīko un uztur 

gan uzstādīšanai ārpus ēkām, gan 

iekštelpās paredzētu aprīkojumu, arī 

ūdens uzpildīšanas vietas, un tā 

nodrošina, ka ir brīvi pieejams dzeramais 

ūdens, jo īpaši intensīvas gājēju plūsmas 

zonās. Šādus pasākumus veic, ja vien tas 

ir tehniski iespējams, un tos veic samērīgi, 

ņemot vērā nepieciešamību pēc šādiem 

pasākumiem un ņemot vērā arī konkrētus 

vietējos apstākļus, piemēram, klimatu un 

ģeogrāfiju; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Grozījums Nr.  196 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) rīkojot kampaņas, kurās iedzīvotāji 

tiek informēti par šāda ūdens kvalitāti; 

(i) rīkojot kampaņas, lai informētu 

iedzīvotājus par augstu krāna ūdens 

kvalitāti un lai viņiem būtu labāk zināms, 

kur atrodas tuvākā ūdens uzpildīšanai 

īpaši ierīkotā vieta; 

Or. en 

 

 


