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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/206 

Grozījums Nr.  206 

Miriam Dalli 

S&D 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 

Būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums nodrošināt vispārēju piekļuvi ūdenim ikvienam Eiropas 

Savienībā. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/207 

Grozījums Nr.  207 

Miriam Dalli 

S&D 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 

Komisijas priekšlikumā ir noteikti jauni pienākumi, kuriem nav sakara ar dzeramā ūdens 

kvalitāti. Priekšlikumā 13. pantā ir iekļauti ar piekļuvi dzeramajam ūdenim saistīti sociālie 

elementi, ar tiešu norādi uz neaizsargātām un marginalizētām grupām, un tie ir iestrādāti, 

reaģējot uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right2Water un uz prasību tiesības uz ūdeni iedibināt ES 

tiesību aktos. Lai 13. pants nepārsniegtu direktīvas darbības jomu, priekšmetu ir ļoti svarīgi 

grozīt, tā nodrošinot, ka tas ietver ūdens fiziskas pieejamības dimensiju. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/208 

Grozījums Nr.  208 

Miriam Dalli 

S&D 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 

 
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 ietver visus 

šos pasākumus: 

(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; 

(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; 

(c) popularizēt dzeramo ūdeni, (c) popularizēt dzeramo ūdeni, 
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(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; 

(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; 

(iii) aicinot šādu ūdeni bez maksas 

nodrošināt restorānos, ēdnīcās un 

ēdināšanas iestādījumos. 

(iii) aicinot šādu ūdeni bez maksas 

nodrošināt klientiem restorānos, ēdnīcās un 

ēdināšanas iestādījumos. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums nodrošināt vispārēju piekļuvi ūdenim ikvienam Eiropas 

Savienībā. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.10.2018 A8-0288/209 

Grozījums Nr.  209 

Miriam Dalli 

S&D 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 

Pamatojums 

Būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums nodrošināt vispārēju piekļuvi ūdenim ikvienam Eiropas 

Savienībā. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Grozījums Nr.  210 

Miriam Dalli 

S&D 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 

Pamatojums 

Būtu jānosaka dalībvalstīm pienākums nodrošināt vispārēju piekļuvi ūdenim ikvienam Eiropas 

Savienībā. 
 


