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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/197 

Grozījums Nr.  197 

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 – ii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) aicinot šādu ūdeni nodrošināt 

pārvaldes iestādēs un publiskā sektora 

ēkās; 

(ii) garantējot, ka šāds ūdens bez 

maksas ir nodrošināts pārvaldes iestādēs 

un publiskā sektora ēkās, un ar attiecīgu 

rīcību veicinot atteikšanos no vienreiz 

lietojamās plastmasas pudelēs vai citos 

šādos traukos pildīta ūdens izmantošanas 

pārvaldes iestādēs un ēkās; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/198 

Grozījums Nr.  198 

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 – iii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) aicinot šādu ūdeni bez maksas 

nodrošināt restorānos, ēdnīcās un 

ēdināšanas iestādījumos. 

(iii) garantējot, ka šāds ūdens bez 

maksas ir nodrošināts klientiem 

restorānos, ēdnīcās un ēdināšanas 

iestādījumos. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/199 

Grozījums Nr.  199 

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 – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja šajā pantā noteiktie pienākumi 

atbilstoši valsts tiesību aktiem ir jāpilda 

vietējām publiskā sektora iestādēm, 

dalībvalstis nodrošina, ka šādām iestādēm 

ir līdzekļi un resursi, lai garantētu 

piekļuvi dzeramajam ūdenim, un ka 

ikviens tādēļ īstenots pasākums ir 

samērīgs, ņemot vērā attiecīgā sadales 

tīkla jaudu un lielumu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/200 

Grozījums Nr.  200 

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 – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ņemot vērā datus, kas savākti 

saskaņā ar 15. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā izklāstītajiem 

noteikumiem, Komisija sadarbībā ar 

dalībvalstīm un Eiropas Investīciju banku 

sniedz atbalstu tām pašvaldībām 

Savienībā, kurām trūkst vajadzīgā 

kapitāla, un ar šādu atbalstu nodrošina 

tām iespēju saņemt tehnisko palīdzību, 

pieejamu Savienības finansējumu un 

ilgtermiņa aizdevumus ar izdevīgākām 

procentu likmēm, jo īpaši ūdensapgādes 

infrastruktūras ekspluatācijas un 

atjaunošanas vajadzībām, lai garantētu 

kvalitatīva ūdens piegādi un lai 

ūdensapgādes un sanitārijas 

pakalpojumus saņemtu arī neaizsargātas 

un marginalizētas iedzīvotāju grupas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/201 

Grozījums Nr.  201 

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. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) informācija par dzeramā ūdens 

attīrīšanu un sadali, cita starpā arī par 

izmaksām, kas ar to saistītas; 

Or. en 

(Saistīts ar ENVI komitejas ierosināto grozījumu Nr. 125.) 

Pamatojums 

Informācijā, kura sniedzama sabiedrībai, būtu jāiekļauj arī informācija par izmaksām, kas 

saistītas ar ūdens attīrīšanu un sadali, kā Komisija to ierosinājusi 14. panta [2. punkta] 

a) apakšpunkta ii) punktā, nevis tikai vispārīga informācija par ūdens attīrīšanu un sadali. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/202 

Grozījums Nr.  202 

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 

IV pielikums – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) par sešiem mēnešiem, ja attiecīgais 

piegādātājs ir liels ūdens piegādātājs; 

(b) par sešiem mēnešiem, ja tas ir 

vidējs vai liels ūdens piegādātājs; 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu Nr. 43 ir ieviesta jauna kategorija „vidējs ūdens piegādātājs”, tāpēc ir svarīgi 

tekstu arī šeit konsekventi grozīt, citādi nebūtu skaidrs, cik bieži vidējiem ūdens piegādātājiem 

būtu jāatjaunina tiešsaistē sniedzamā informācija par ķīmisko parametru monitoringa 

rezultātiem. Ņemot vērā izmaiņas definīcijās, kategorija „vidējs ūdens piegādātājs”, uz kuru 

atsaucas ENVI komiteja, ir līdzvērtīga Komisijas definētajai kategorijai „liels ūdens 

piegādātājs”. Tātad vidējiem ūdens piegādātājiem informācija būtu jāatjaunina tikpat bieži, cik 

tas jādara lieliem ūdens piegādātājiem. 



 

AM\1166513LV.docx  PE624.160v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/203 

Grozījums Nr.  203 

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 

 IV pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) par vienu gadu, ja attiecīgais 

piegādātājs ir mazs ūdens piegādātājs; 

(c) par vienu gadu, ja tas ir ļoti mazs 

vai mazs ūdens piegādātājs; 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu Nr. 41 ir ieviesta jauna kategorija „ļoti mazs ūdens piegādātājs”, tāpēc šeit uz 

šādiem piegādātājiem ir nepārprotami jānorāda, lai būtu nodrošināts, ka arī tie sniedz tiešsaistē 

informāciju par jaunākajiem ķīmisko parametru monitoringa rezultātiem. Attiecībā uz maziem 

ūdens piegādātājiem būtu jāpatur spēkā tiem noteiktais minimālais atjaunināšanas biežums — 

viens gads. 
 


