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ĪSS PAMATOJUMS

Ūdens pamatdirektīva1, kuru pieņēma 2000. gadā, nosaka stratēģiju ūdens ķīmiskā 
piesārņojuma novēršanai un kontrolei. Attiecībā uz virszemes ūdeņiem no dalībvalstīm tika 
prasīts novērst virszemes ūdeņu kvalitātes pasliktināšanos, lai līdz 2015. gadam sasniegtu 
vides kvalitātes mērķus, kā arī lai samazinātu/pilnībā novērstu "prioritāro vielu" un „prioritāro 
bīstamo vielu” izplūdes, emisijas un zudumus līdz 2025. gadam. Bet toreiz netika precīzi 
definētas „prioritārās bīstamās vielas" un vides kvalitāte. Komisija daļēji novērsa šo nepilnību 
2001. gadā, nosakot vielas, kas ir par pamatu īpašām bažām2 (33 "prioritārās vielas" no kurām 
25 ir potenciāli bīstamas).

Šī priekšlikuma mērķis ir novērst vēl atlikušās nepilnības, nosakot vides kvalitātes standartus 
(nosakot gan augstāko robežu, lai izvairītos no neglābjamām sekām īstermiņā, gan arī 
visaugstākos ikgadējos vidējos rādītājus, lai izvairītos no hroniska rakstura ilgtermiņa 
ietekmes), izveidojot uzskaites sistēmu, lai varētu pārbaudīt, vai īpašas bažas izraisošo vielu 
izplūžu, emisiju un zudumu samazināšanas/novēršanas mērķi ir izpildīti, kā arī nosakot 13 
"prioritāro bīstamo vielu” sarakstu.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē šo priekšlikumu. Ūdens ir nozīmīgs dabas resurss, kuru 
lieto gan kā dzeramo ūdeni, gan rūpniecībā un lauksaimniecībā, un tas jāaizsargā, lai to varētu 
lietot gan patlaban, gan nākotnē. Pateicoties šim priekšlikuma, vajadzētu samazināties 
dzeramā ūdens attīrīšanas izdevumiem, kā arī ražotājiem pavērtos lielākas iespējas tīrāku 
tehnoloģiju izmantošanai. Turklāt atceļot 5 iepriekšējās direktīvas, pateicoties priekšlikumam, 
samazināsies administratīvā slodze un tiks vienkāršota likumdošana, kas savukārt dos 
ieguldījumu Eiropas Savienības „labāka regulējuma” mērķa sasniegšanā.

Tomēr jūsu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šiem pozitīvajiem aspektiem jābūt līdzsvarā ar 
tām problēmām, ar kurām saskarsies ražotāji, jo būs nepieciešami papildu ieguldījumi.

Pirmkārt, Ūdens pamatdirektīvā  bija paredzēti īpaši noteikumi, lai pieļautu elastību un 
iespēju atkāpties no iepriekšminētajiem termiņiem un vides standartiem tādu iemeslu dēļ, kā 
tehniskās iespējas, neproporcionālas izmaksas, dabas apstākļi vai socioekonomiskās 
vajadzības. Lielāka juridiskā skaidrība par direktīvas noteikumu piemērošanu ir 
priekšnosacījums tam, lai varētu gūt dubultu labumu no uzlabotas aizsardzības un 
ekonomiskās attīstības.

Turklāt prioritāro vielu sarakstā ir vielas, kas sastopamas dabā. Tas rada problēmas 
rūpniecībai, kas izmanto jēlvielas, kuras vienmēr saturēs šo vielu atlikumus un daļa no tiem 
saskaņā ar termodinamikas likumiem un sakarā ar pieejamās kontroles tehnoloģijas 
ierobežojumiem galu galā nonāks vidē. Tālab tiks pastiprinātas Direktīvā 96/61/EK noteiktās 
atsauces uz labāko pieejamo tehnoloģiju.

Jūsu atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā nav noteiktas jaunas emisiju 
kontroles prasības un dalībvalstīm dota iespēja elastīgi izvēlēties īstenošanas pasākumus vides 

  
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.
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kvalitātes mērķu sasniegšanai. Tomēr izņēmuma gadījumos jauni Kopienas pasākumi varētu 
izrādīties efektīvāki.  Šādi lēmumi jāpieņem tikai pēc visaptverošām Komisijas, dalībvalstu un 
iesaistīto pušu konsultācijām. Lai to nodrošinātu, var izmantot Ūdens pamatdirektīvas 
12. pantā paredzēto kārtību.

Aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai jābūt savstarpēji līdzsvarotām. No šī viedokļa 
raugoties, vides kvalitātes standartu noteikšana (VKS), kas aizsargā un ievēro tiešo un netiešo 
ietekmi, ir apsveicama un tā kalpos gan aizsardzības nodrošināšanai, gan arī neuzliks pārāk 
lielu ekonomisko nastu uz dalībvalstu pleciem. Jomās, kur VKS vēl nav iespējams definēt, 
nebūtu jāatsakās no izvēlētās koncepcijas. Šādos gadījumos, un, ja attiecīgajām vielām ir 
bioakumulatīvas īpašības, tā vietā lai ieviestu VKS tām sadaļām, kas iespējams pakļautas 
riskam, tās ir jāuzrauga, lai izvairītos no situācijas nozīmīgas pasliktināšanās, vienlaicīgi 
turpinot darbu pie vispārējiem aizsargājošiem VKS. Neatrisinātie jautājumi par VKS 
piemērošanu sedimentiem un biotai kombinētajā pieejā, šādu VKS kā vidutāju nozīme un 
vispārēji aizsargājošo VKS koncepcijas pārākums ir tie jautājumi, kuru dēļ būtu jāveic 
pielāgojumi šīs direktīvas priekšlikumā.

Jūsu atzinuma sagatavotājs iebilst pret pilnīgu stāvokļa pasliktināšanās novēršanu.  Tas 
pārsniegtu stāvokļa pasliktināšanās novēršanas koncepciju, kā tā noteikta pašreizējos 
Kopienas tiesību aktos, un padarītu ilgtspējīgu ūdens pārvaldību neiespējamu.

Visbeidzot, jūsu atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas izvēlēto praktisko pieeju 
noteikt skaidrus, saskaņotus un saistošus standartus Kopienas līmenī, tai pat laikā izvairoties 
no tirgus izkropļojumiem. Bet tas attiecas arī uz ūdens kvalitātes stāvokļa novērtējumu un 
maksimālo pieļaujamo koncentrāciju izmantošanu kombinētajā pieejā, kas noteikta Ūdens 
pamatdirektīvas 10. pantā. Abos gadījumos pastāv vairāki praktiskās īstenošanas varianti, ar 
kuriem var iegūt dažādus rezultātus. Bez saskaņotām un obligātām metodēm nav iespējams 
nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Īpaša uzmanība jāpievērš tiem gadījumiem, 
kad ierosinātie VKS neatbilst analītiskajām metodēm ar pietiekami zemu kvantitatīvās 
noteikšanas robežu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. APSVĒRUMS

(4) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi (4) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Kopienas tiesību akti, kuros minēti 
piesārņojuma kontroles pasākumi atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantam
atsevišķām prioritārajām vielām. Bez tam uz 
daudziem vides aizsardzības pasākumiem 
attiecas citi Kopienas spēkā esošie tiesību 
akti. Tādēļ prioritāte drīzāk būtu piešķirama 
pašreizējo juridisko instrumentu īstenošanai 
un pārskatīšanai nevis jaunu kontroļu 
noteikšanai, kuras var dublēt jau esošās 
kontroles.

Kopienas tiesību akti, kuros minēti 
piesārņojuma kontroles pasākumi atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
6. punktam atsevišķām prioritārajām vielām.
Bez tam uz daudziem vides aizsardzības 
pasākumiem attiecas citi Kopienas spēkā 
esošie tiesību akti. Tādēļ prioritāte drīzāk 
būtu piešķirama pašreizējo juridisko 
instrumentu īstenošanai un pārskatīšanai 
nevis jaunu kontroļu noteikšanai, kuras var 
dublēt jau esošās kontroles.

Pamatojums

Atsaucei nav jābūt uz 16. pantu vispār, bet gan uz 16. panta 6. punktu, kurā skaidri noteikta 
nepieciešamība pēc izmaksu ziņā lietderīgiem un proporcionāliem kontroles pasākumiem.  
Vielu sarakstos I un II pielikumā ir dabā sastopamas vielas (piemēram, metāli), kuru daļiņas 
ir visuresošas. Lai kontroles varētu saukt par operatīvām, tas ir jāuzsver.

Grozījums Nr. 2
5. APSVĒRUMS

(5) Attiecībā uz prioritāro vielu emisiju 
kontroli stacionārajos un difūzajos avotos, 
kā minēts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
6. un 8. punktā, dalībvalstīm lietderīgāk un 
samērīgāk būtu vajadzības gadījumā 
papildus citu spēkā esošo Kopienas tiesību 
aktu īstenošanai iekļaut piemērotus kontroles 
pasākumus pasākumu programmā, kas 
jāizstrādā katram upes baseinam atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 11. pantam. 

(5) Attiecībā uz prioritāro vielu emisiju 
kontroli stacionārajos un difūzajos avotos, 
kā minēts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
6. un 8. punktā, dalībvalstīm lietderīgāk un 
samērīgāk būtu vajadzības gadījumā 
papildus citu spēkā esošo Kopienas tiesību 
aktu īstenošanai iekļaut piemērotus kontroles 
pasākumus pasākumu programmā, kas 
jāizstrādā katram upes baseinam atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 10. un 11. pantam.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir panākt, lai netiktu apietas Ūdens pamatdirektīvas 10. panta prasības, 
kurās paredzētas stingrākas emisiju kontroles, ne tikai labāko pieejamo metožu izmantošana, 
ja jāpanāk atbilstība vides kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr. 3
5.A APSVĒRUMS (jauns)

(5a) Par  jautājumu, kas ietekmē ūdens 
pārvaldību kādā dalībvalstī un ko nav 
iespējams risināt dalībvalsts līmenī, 
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dalībvalsts var ziņot Komisijai saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 12. pantu. Tāpat 
dalībvalsts jāvar ziņot par  jautājumu, kura 
risināšanai Kopienas pasākumi būtu 
rentablāki un piemērotāki. Šādos 
gadījumos Komisijai jāuzsāk informācijas 
apmaiņas process ar visām dalībvalstīm un 
ja Kopienas pasākumi tiešām izrādās 
piemērotāki, Komisijai jāpublicē ziņojums 
un jāierosina pasākumi.

Grozījums Nr. 4
9. APSVĒRUMS

(9) Ūdens videi ķīmiskais piesārņojums var 
radīt gan īslaicīgu, gan ilgstošu kaitējumu, 
un tādēļ vides kvalitātes standartu 
noteikšanā būtu jāizmanto dati gan par 
akūtu, gan hronisku iedarbību. Lai 
nodrošinātu, ka ūdens vide un cilvēku 
veselība tiek piemēroti aizsargāta, gada 
vidējie kvalitātes standarti būtu jānosaka tā, 
lai tie aizsargātu no ilgstošas iedarbības, un 
maksimāli pieļaujamā koncentrācija būtu 
jānosaka tā, lai aizsargātu no īslaicīgas 
iedarbības.

(9) Ūdens videi ķīmiskais piesārņojums var 
radīt gan īslaicīgu, gan ilgstošu kaitējumu, 
un tādēļ vides kvalitātes standartu 
noteikšanā būtu jāizmanto dati gan par 
akūtu, gan hronisku iedarbību. Lai 
nodrošinātu, ka ūdens vide un cilvēku 
veselība tiek piemēroti aizsargāta, gada 
vidējie kvalitātes standarti būtu jānosaka tā, 
lai tie aizsargātu no ilgstošas iedarbības, un 
maksimāli pieļaujamā koncentrācija būtu 
jānosaka tā, lai aizsargātu no īslaicīgas 
iedarbības. Jāsaskaņo maksimālo 
pieļaujamo koncentrāciju piemērošana 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
10. pantā noteikto kombinēto pieeju, jo 
īpaši traucējošo vielu apstrādē un emisiju 
kontroles noteikšanā.

Pamatojums

Maksimālās pieļaujamās koncentrācijas traucējošo vielu dēļ var būt neobjektīvas un tās nav 
attiecinātas uz jelkādu laika posmu, bet ir diskrēta rakstura. Tāpēc jebkuri mēģinājumi 
noteikt vai paredzēt šīs vērtības, kas jādara saskaņā ar emisiju atļauju saņemšanas kārtību, 
varētu būt diezgan neprecīzi. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, tiks 
izstrādāti saskaņoti noteikumi šo jautājumu risināšanai.

Grozījums Nr. 5
18.A APSVĒRUMS (jauns)
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(18a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra
Regula (EK) Nr. 1907/2006 attiecībā uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar 
ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru1, 
ir jāpārskata, lai novērtētu kritērijus 
noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu 
noteikšanai. Komisijai jāizdara atbilstīgi 
grozījumi Direktīvas 2000/60 X pielikumā, 
tiklīdz ir grozīti 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 kritēriji.
______________
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

Pamatojums

REACH noteiktie noturīgo, bioakumulatīvo un toksisko (PBT) vielu kritēriji ir neatbilstīgi. Tie 
ir tik stingri, ka gandrīz neviena noturīgā, bioakumulatīvā un toksiskā viela netiek 
identificēta. Diemžēl, tie paši kritēriji ir attiecināti pārskatot Direktīvas 2006/60/EK 
X Pielikumu. Tiklīdz REACH tiks izdarīti labojumi par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku 
vielu kritērijiem, Komisijai jāpārskata X Pielikums.

Grozījums Nr. 6
2. PANTA 2. PUNKTS

2. Pamatojoties uz ūdens stāvokļa 
monitoringu, kas veikts saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu, 
dalībvalstis nodrošina, ka I pielikuma A un 
B daļā uzskaitīto vielu koncentrācija 
sedimentos un biotā nepalielinās.

2. Dalībvalstis veic I Pielikuma A un B daļā
uzskaitīto vielu koncentrācijas monitoringu 
attiecīgi biotā, nesenākajos sedimentos vai 
suspendētajās daļiņās, ja šo vielu 
akumulācijas potenciāls tajos ir nozīmīgs, 
un ja vides kvalitātes standarti ūdenim, kas 
noteikti I Pielikuma A un B daļās 
pietiekami neaizsargā organismus vai 
bentiskos organismus no sekundāras 
saindēšanas. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzītās vielu koncentrācijas būtiski 
nepalielinās Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā noteiktā upju baseinu 
pārvaldības plāna pārskata perioda laikā.
Jebkurā gadījumā dalībvalstis veic 
heksahlorbenzola, heksahlorbutadiēna un 
metildzīvsudraba monitoringu.
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Pamatojums

Vispārēji aizsargājošie VKS ūdens fāzei atbilst piesardzības principam, bet tie nesadārdzina 
monitoringa un atbilstības pārbaužu izmaksas. Kamēr, iepriekšminēto iemeslu dēļ, šādi VKS 
nav pieejami, jāpiemēro „nozīmīga” piesārņojuma aizliegums, vienlaicīgi veicot prioritāro 
vielu koncentrācijas monitoringu sedimentos, suspendētajās daļiņās un biotā. „Absolūts” 
piesārņojuma aizliegums padarītu neiespējamu ilgtspējīgu ūdens pārvaldību, un to neparedz 
ne spēkā esošie ES tiesību akti ūdens pārvaldības jomā, nedz pati Ūdens pamatdirektīva.

Grozījums Nr. 7
2. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

4.a Vides kvalitātes standarti, kas minēti 1. 
un 3. punktā neskar Padomes 
Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti un Direktīvas 2000/60/EK 7. pantā 
noteiktās prasības attiecībā uz ūdenstilpēm, 
kuras izmanto dzeramā ūdens ieguvei, kur 
var būt daudz stingrākas prasības.

Pamatojums

Attiecībā uz noteikumiem, kas pārklājas, ir svarīgi konkrēti noteikt, ka ūdens kvalitātes 
standarti neskar īpašas Kopienas prasības attiecībā uz dzeramo ūdeni.

Grozījums Nr. 8
2. PANTA 5. PUNKTS

5. Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
21. panta 2. punktā minēto procedūru var
noteikt obligātas aprēķina metodes, kas 
minētas šīs direktīvas I pielikuma C daļas
3. punkta otrajā daļā.

5. Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 21. 
panta 2. punktā minēto procedūru un divu 
gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā
Komisija nosaka obligātas aprēķina 
metodes, vismaz tiem jautājumiem, kas 
minēti šīs direktīvas I pielikuma C daļā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni un izvairītos no konkurences izkropļojumiem 
dalībvalstīs, ir nepieciešama obligāta metodoloģija.  Lai papildinātu Direktīvas 2000/60/EK 
8. panta 3. punktā noteiktās prasības, ir ieviesti konkrēti termiņi šo metožu noteikšanai.

Grozījums Nr. 9
3. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 

1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
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koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.

koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie negatīvi 
neietekmē pārējo virszemes ūdens tilpju 
atbilstību šiem standartiem.

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka atbilstība Direktīvas 2000/60/EK mērķiem ir prioritāte. Apzīmējums 
„negatīvi ietekmēt” jau ir lietots tās direktīvas līdzīgajos noteikumos 4. panta 8. punktā.

Grozījums Nr. 10
4. PANTA 1. PUNKTS

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti.

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti, tostarp 
arī emisiju, izplūžu un zudumu avotu 
uzskaiti, pievienojot attiecīgās kartes.
Dalībvalstis uzskaitē iekļauj visus emisiju 
kontroles pasākumus, kas veikti pēc šīm 
prioritāro vielu un piesārņojošo vielu 
emisijām, izplūdēm vai zudumiem.

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktam, ka uzskaitē jāuzrāda prioritāro vielu un citu piesārņojošo vielu 
emisiju, izplūžu un zudumu avoti. Labākas pārredzamības dēļ tie ir jānorāda kartēs. 

Ņemot vērā dalībvalstu saistības samazināt vai izbeigt prioritāro vielu emisijas, izplūdes un 
zudumus, kā tas noteikts Direktīvas 2000/60/EK 4.panta 1. punkta a. apakšpunkta iv. daļā, 
dalībvalstīm uzskaitē jānorāda šie pasākumi.

Grozījums Nr. 11
4. PANTA 2. PUNKTA 2.A DAĻA (jauna)

Sagatavojot uzskaites datus, dalībvalstis var 
izmantot informāciju par emisijām, 
izplūdēm un zudumiem, kura ir apkopota 
pirms Direktīvas 2000/60/EK stāšanās 
spēkā, ja šāda informācija atbilst tādām 
pašām kvalitātes prasībām, kādas attiecībā 
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uz informāciju minētas 1. punktā. 

Pamatojums

Dalībvalstīm jāatļauj uzrādīt „iepriekšējās rīcības” rezultātus. Novērtējot sasniegumus, 
Komisijai jāņem vērā šī papildu informācija.

Grozījums Nr. 12
4. PANTA 5. PUNKTA 1.A DAĻA (jauna)

Veicot šo pārbaudi, Komisija ņem vērā:
- tehniskas iespējas un proporcionalitāti;
- labākās pieejamās metodes piemērošanu;
- dabiskās fona koncentrācijas esamību.

Pamatojums

Novērtējot dalībvalstu sasniegumus Direktīvas 2000/60/EK  4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā noteikto mērķu īstenošanā, Komisija ņem vērā apstākļus, kas ierobežo 
iespējamo pasākumu darbības lauku.

Grozījums Nr. 13
4. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

6.a Ja pasākumi, kas jāveic, lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā minētos mērķus ir 
tehniski neiespējami vai to izmaksas ir 
neproporcionāli lielas, dalībvalstis var 
piemērot tās pašas Direktīvas 4. panta 4. un 
5. punkta attiecīgos noteikumus. 

Pamatojums

Pašreizējās teksta redakcijas dēļ Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 4. un 5. punkta 
piemērošana, lai sasniegtu šīs Direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv daļā minētos 
mērķus ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 14
4.A PANTS (jauns)

4.a pants
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Kopienas jaunas emisiju kontroles
1. Ja dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 12. panta 1. punktu ziņo par 
jautājumu, kuru tā nevar atrisināt valsts 
līmenī, vai ziņo, ka tā risināšanai Kopienas 
pasākumi būtu rentablāki un piemērotāki, 
Komisija organizē informācijas apmaiņu 
starp visām dalībvalstīm un attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm, lai novērtētu vai 
Kopienas pasākumi ir nepieciešami vai
rentablāki un piemērotāki, un pēc tam 
publicē ziņojumu, kuru tā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 
2. Ja Komisijas ziņojums apstiprina 
Kopienas pasākumu nepieciešamību vai to, 
ka šādi pasākumi ir izmaksu ziņā efektīvāki 
vai piemērotāki, divu gadu laikā no 
ziņojuma publikācijas Komisija ierosina 
atbilstīgus pasākumus. 

Pamatojums

Ir apsveicams Komisijas lēmums neierosināt šajā direktīvā jaunas Kopienas emisiju kontroles 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 6. punktu. Tomēr Direktīvas 2000/60/EK 
12. pantā paredzētā kārtība ir papildu iespēja specifisku problēmu risināšanai. Šajā 
grozījumā uzsvērta šī iespēja un sniegtas šīs kārtības specifikācijas.
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