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Grozījums, ko iesniedz Anja Weisgerber

Grozījums 62
Direktīvas virsraksts

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVAI

par pazemes ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņošanu

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVAI

par pazemes ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņošanu un kvalitātes pasliktināšanu

Or. de

Pamatojums

Jaunā Direktīva pārsniedz Direktīvas 200/60/EC 17. panta robežas un tajā ir iekļauti arī 
noteikumi, kas saistīti ar pāreju no pazemes ūdeņu Direktīvas 80/68EC, kuras termiņš beidzas 
vēlākais 201-003. gadā un ar to saistīto sasniegumu saglabāšanu, lai novērstu vai ierobežotu 
bīstamu vielu iekļūšanu pazemes ūdeņos. Bez tam tās mērķis ir ne tikai novērst piesārņošanu, 
bet, jo īpaši, pazemes ūdeņu kvalitātes pasliktināšanu, ko varētu radīt turpmākās ieplūdes.
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Grozījums, ko iesniedz Johannes Blokland

Grozījums 63
1. apsvērums

(1) Pazemes ūdens ir vērtīgs dabas resurss 
pats par sevi, kas jāaizsargā no 
piesārņošanas.

(1) Pazemes ūdens ir vērtīgs dabas resurss 
pats par sevi, kas jāaizsargā no 
piesārņošanas. 

Tas ir sevišķi svarīgi no pazemes ūdeņiem 
atkarīgajās ekosistēmās un tur, kur 
pazemes ūdeņus izmanto ūdens apgādē 
cilvēku patēriņam.

Or. nl

Grozījums, ko iesniedz Dorette Corbey  

Grozījums 64
1 a. apsvērums (jauns)

(1a) Pazemes ūdeņi jāaizsargā tā, lai labas 
kvalitātes dzeramo ūdeni varētu iegūt ar 
vienkāršu attīrīšanu, kā to nosaka 
Direktīvas 2000/60/EC 7.panta 2. un 3. 
punkta prasības.

Or. en

Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 65
1 a. apsvērums (jauns)

(1a) Eiropā pazemes ūdeņu tilpums 
neskartos apstākļos strauji samazinās, 
pakļaujot briesmām nākošo paaudžu 
apgādi ar dabīgu dzeramo ūdeni un riskējot 
ar dabīgā mantojuma un ērtību 
neatgriezeniskiem zaudējumiem 
Lai direktīvā ieviestu kritērijus pazemes 
ūdeņu ekosistēmas kvalitātei un 
noteikumus pazemes ūdeņu ekosistēmu 
aizsardzībai pret kvalitātes pasliktināšanos, 
jāveic tālāki pētījumi.

Or. en
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Pamatojums

Pazemes ūdeņu dabas resursi jāaizsargā arī kā ekosistēmas. Pazemes ūdeņu aizsardzība nav 
jāaprobežo tikai ar pazemes resursu labas ķīmiskās kvalitātes saglabāšanu, bet arī jānovērš šī 
resursa funkcionalitātes zušana un jāsaglabā ekosistēmu daudzveidība gan apakšzemes ūdens 
nesējslānī, gan arī zemes virsējā slānī.

Grozījums, ko iesniedz Anja Weisgerber

Grozījums 66
3. apsvērums

(3) Lai aizsargātu vidi kopumā un īpaši 
cilveku veselību, jāizvairās, jānovērš vai 
jāsamazina kaitīgu sārņu koncentrācija 
pazemes ūdenī.

(3) Lai aizsargātu vidi kopumā un īpaši 
cilveku veselību, jāizvairās, jānovērš vai 
jāsamazina kaitīgu sārņu koncentrācija 
pazemes ūdenī.

Galvenie pazemes ūdens  piesārņojuma 
avoti ir atkritumi, gaisa piesārņojums, 
lauksaimniecība un transports. Patlaban 
šīs nozares regulē galvenokārt ES likumi. 
Pazemes ūdens aizsardzība ir jānodrošina, 
pamatojoties uz vienotiem standartiem 
visām šīm jomām.

Or. de

Pamatojums

Pazemes ūdens aizsardzībai jābūt noteiktai ar standarta noteikumu citos ar ūdens aizsardzību 
saistītos EK vai ES tiesību aktos, īpaši, lai novērstu dublēšanos. Ieviešot šos noteikumus, ES 
pašai jāievēro piesardzības princips, t.i., jācenšas panākt pazemes ūdens aizsardzības 
visaugstāko līmeni. Pretējā gadījumā dalībvalstis nevarēs garantēt līdz šim baudītā pazemes 
ūdens un dzeramā ūdens augstu kvalitāti. ES direktīva par atkritumu poligoniem un tās 
īstenošanas normas nenodrošina šāda līmeņa aizsardzību.
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Grozījums, ko iesniedz Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 67
3. a apsvērums (jauns)

(3a) Pazemes ūdeņi jāaizsargā, lai 
nodrošinātu Eiropas lauksaimniecības 
dzīvotspēju, kas ir būtiska cīņā pret 
pārtuksnešošanos. Apakšzemes ūdens 
nesošie slāņi ir jāaizsargā pret to 
pārmērīgu ekspluatāciju, kas var novest pie 
to piesārņošanas, radikāli samazināt to 
plūsmu un pat novest pie to izsīkšanas.

Or. es

Pamatojums

Ūdens nesošie slāņi ir jāuzrauga ar vislielāko rūpību, lai būtiska ūdens samazināšanās vai 
piesārņojuma palielināšanās gadījumā varētu savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības. 
Nedrīkst pieļaut irigācijas pārtraukšanu, jo tas noved pie iespējas zaudēt zemes virskārtas 
veģetāciju, kam ir būtiska loma cīņā ar pārtuksnešanos. Tāpēc jāveic aizsardzības pasākumi 
pret ūdens nesošo slāņu pārmērīgu ekspluatāciju.

Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums68
4. apsvērums

(4) 2000. gada 23. oktobrī izdotajā Padomes 
Direktīvā 2000/60/EC, kas nosaka Kopienas 
darbību ūdens politikas jomā, izklāstīti 
izvērsti noteikumi pazemes ūdeņu 
aizsardzībai un saglabāšanai. Kā teikts šīs 
direktīvas 17. pantā, jāpieņem pazemes 
ūdens aizsardzības un kontroles pasākumi,
iekļaujot tajos kritērijus labas ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanai un kritērijus 
svarīgu un pastāvīgi pieaugošu virzību 
apzināšanai un virzību apvērses sākuma 
punktu noteikšanai.

(4) 2000. gada 23. oktobrī izdotajā Padomes 
Direktīvā 2000/60/EC, kas nosaka Kopienas 
darbību ūdens politikas jomā, uzskaitīti 
daudzpusīgi noteikumi pazemes ūdens 
aizsardzībai un saglabāšanai. Kā teikts šīs 
direktīvas 17. pantā, jāpieņem pazemes 
ūdens aizsardzības un kontroles pasākumi.
Šo pasākumu mērķis ir panākt labu 
pazemes ūdens ķīmisko kvalitāti atbilstīgi 4. 
panta 1.punkta b) apakšpunktam.
Atbilstīgi 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktam dalībvalstīm jāievieš (i) 
pasākumi, kas aizkavē vai ierobežo pazemes 
ūdens stāvokļa pasliktināšanos un (ii) 
aizsargā, uzlabo un atjauno pazemes 
ūdeņus, lai panāktu labu pazemes ūdeņu 
stāvokli.
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Or. da

Pamatojums

Komisijas norāde uz ūdens direktīvas noteikumiem ir šīs direktīvas to prasību sagrozīšana, 
kas attiecas uz konkrētu pasākumu pieņemšanu, kuri novērstu un kontrolētu pazemes ūdeņu 
piesārņošanu.
Ūdens direktīvas 17. pantā rakstīts: "Eiropas Parlaments un Padome pieņem konkrētus 
pasākumus, lai novērstu un kontrolētu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
Šo pasākumu mērķis ir panākt pazemes ūdeņu labu ķīmisko kvalitāti saskaņā ar 4. panta 1. 
punkta b) apakšpunktu...".
Komisijas direktīvas projekts sniedz kļūdainu ūdens direktīvas 17. panta izklāstu: "Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem konkrētus pasākumus, lai novērstu un kontrolētu pazemes 
ūdeņu piesārņošanu, nosakot kopējus kritērijus labai ķīmiskai kvalitātei un kvalitātes 
tendencēm."
Komisijas priekšlikumā kopējo kritēriju formulējums attiecībā uz labu ķīmisko kvalitāti un 
kvalitātes tendencēm ir tāds pats kā konkrētie pasākumi pazemes ūdņus piesārņojuma 
novēršanai un kontrolei. Protams, ka tas tā nav.

Grozījums, ko iesniedz Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums69
4. apsvērums

2000. gada 23. oktobrī izdotajā Padomes 
Direktīvā 2000/60/EC, kas nosaka Kopienas 
darbību ūdens politikas jomā, izklāstīti 
izvērsti noteikumi pazemes ūdeņu 
aizsardzībai un saglabāšanai. Kā teikts šīs 
direktīvas 17. pantā, jāpieņem pazemes 
ūdeņu aizsardzības un kontroles pasākumi,
iekļaujot tajos kritērijus labas ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanai un kritērijus svarīgu 
un pastāvīgi pieaugošu virzību apzināšanai 
un virzību apvērses sākuma punktu 
noteikšanai.

2000. gada 23. oktobrī izdotajā Padomes 
Direktīvā 2000/60/EC, kas nosaka Kopienas 
darbību ūdens politikas jomā, izklāstīti 
izvērsti noteikumi pazemes ūdeņu 
aizsardzībai un saglabāšanai. Kā teikts šīs 
direktīvas 17. pantā, jāpieņem pazemes 
ūdeņu aizsardzības un kontroles pasākumi,
iekļaujot tajos kritērijus labas ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanai un kritērijus svarīgu 
un pastāvīgi pieaugošu virzību apzināšanai 
un virzību apvērses sākuma punktu 
noteikšanai. Jānosaka arī kritēriji, pēc 
kuriem novērtēs ūdens nesošo slāņu 
tilpuma samazināšanās ietekmi uz vidi. 
Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EC 8. pantam 
jāveic ūdens kvantitatīvā stāvokļa 
monitorings.

Or. es
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Pamatojums

Kad tiek vērtēta kopējā pazemesūdeņu kvalitāte, nevar ignorēt ietekmi, kādu atstāj ikviens 
ūdens tilpuma samazināšanās gadījums, jo tas noved pie dabīgo sārņu, tādu kā sulfātu, 
koncentrācijas pieauguma. Priekšlikumi direktīvai attiecībā uz pazemes ūdeņu kvantitātes 
monitoringu, kas pamatoti uz ūdens direktīvas 8. pantu, ir samērā neskaidri.

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums 70
5. apsvērums

Aizvieto referenta 5. grozījumu

(5) Kvalitātes standarti, robežvērtības un 
novērtēšanas metodes jāizstrādā, lai 
nodrošinātu kopējā pazemes ūdeņu ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanas kritērijus.

(5) Pazemes ūdeņu kvalitātes standarti un 
novērtēšanas metodes jāizstrādā, lai 
novērtētu un aprakstītu pazemes ūdeņu
ķīmisko kvalitāti un pazemes ūdenstilpes 
atbilstīgi vienveidīgiem standartiem. Tomēr 
pazemes ūdeņu aizsardzības minimuma 
standartiem Eiropas Savienībā jābūt 
tādiem, lai to piemērošana neradītu 
konkurences deformēšanu.
Pasākumi, kas paredzēti, lai panāktu labu 
pazemes ūdeņu kvalitāti, prasīs 
ievērojamus ieguldījumus. Vajadzības 
gadījumā attiecīgajiem finanšu 
mehānismiem, ko izstrādā saskaņā ar 
jauno finanšu perspektīvu, jānodrošina 
palīdzība tiem, kas saskaras ar šīm papildu 
izmaksām.

Or. de

Pamatojums

Bez izmaiņām

Grozījums, ko iesniedz Richard Seeber

Grozījums 71
5. apsvērums

(5) Kvalitātes standartus, robežvērtības un 
novērtēšanas metodes jāizstrādā, lai 
nodrošinātu pazemes ūdeņu ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanas kritērijus.

(5) Pazemes ūdeņu kvalitātes standartiem un 
novērtēšanas metodēm, pēc kuriem novērtē 
un apraksta pazemes ūdenstilpes ķīmisko 
kvalitāti, jābūt izstrādātām pārredzamā 
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veidā. To darot, jānosaka attiecīgais 
standartu minimums, lai izslēgtu 
konkurences deformēšanu Eiropas 
Savienībā.

Or. de

Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums 72
5. apsvērums

(5) Jāizstrādā kvalitātes standarti, 
robežvērtības un novērtēšanas metodes, lai 
noteiktu pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtēšanas kritērijus.

(5) Jāizstrādā kvalitātes standarti un 
novērtēšanas metodes, lai noteiktu pazemes 
ūdenstilpes ķīmiskā kvalitātes novērtēšanas 
kritērijus.

Or. da

Pamatojums

Ir pilnīgi absurdi runāt par pazemes ūdeņu piesārņojuma robežlielumiem. Pazemes ūdeņi ir 
piesārņoti kopš brīža, kad tajos var izmērīt aktīvās vielas. Tā kā mērīšanas tehnoloģijas 
nepārtraukti attīstās un uzlabojas, nevajadzētu noteikt nekādus nemainīgus piesārņojuma 
robežlielumus, bet mērījumi pamatot uz minimālo izmēramo līmeni.

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums73
5. a apsvērums (jauns) 

Aizvieto referenta 6. grozījumu

(5a) Pazemes ūdeņu aizsardzības nolūkos 
var izvirzīt prasību mainīt dažās vietās 
lauksaimniecības/mežsaimniecības ierastās 
metodes, kas varētu novest pie ienākumu 
zuduma. Šis jautājums jārisina, izstrādājot 
lauku attīstības plānus, saskaņā ar 
izmaiņām CAP.

Or. en
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Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums 74
6. apsvērums

(6) Jāievieš kritēriji, ar kuru palīdzību 
varētu noteikt jebkādu nozīmīgu un 
pastāvīgi augšupejošu piesārņojuma 
koncentrāciju tendenci un sākuma punktu 
tendences apgrieztai virzībai, ņemot vērā 
varbūtējo negatīvo ietekmi uz saistītajām 
ūdens ekosistēmām vai uz atkarīgajām 
zemes ekosistēmām.

Svītrots

Or. da

Pamatojums

Tiklīdz tiek novērota nevajadzīga pazemes ūdeņu piesārņošana, jāsāk darboties, lai 
kontrolētu piesārņojuma avotus. Nav pieļaujama tāda darbība, kas kontrolē, kā piesārņojuma 
avotos piesārņojums turpina palielināties.

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums 75
7a. apsvērums (jauns)

Aizvieto referenta 8. grozījumu

Jāizskaidro, kādu vielu ieplūde jānovērš un 
jāaizliedz, īpaši pamatojoties uz 
zinātniskiem datiem par problemātiskām 
vielām, tādām kā aktīvās endokrīnās vielas 
(1) .  
(1) Sk. 1998. gada 20. oktobra Parlamenta 
rezolūcijas par endokrīno sistēmu 
graujošām ķīmiskām vielām (1998. gada 
11. septembra OV C 341, 37.lpp.) un 2000. 
gada 26. oktobra Komisijas paziņojums par 
Kopienas stratēģiju attiecībā uz endokrīno 
sistēmu graujošām vielām – virkne vielu, 
kas varētu iedarboties uz cilvēku un dzīvās 
dabas hormonālo sistēmu (2001-00. gada 7. 
decembra OV C 197, 409.lpp.).

Or. de
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Grozījums, ko iesniedz Ria Oomen-Ruijten

Grozījums76
7 a. apsvērums (jauns)

(7a) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EC 11. 
panta 3. punkta f) apakšpunktu pazemes 
ūdeņu uzglabāšana un tā atjaunošana, 
pamatojoties uz atļauju, jāuzskata par 
pieļaujamu praksi un atzīstama par vērtīgu 
metodi ūdens resursu pārvaldībā. 

Or. en

Pamatojums

Kritērijs labai ķīmiskai kvalitātei ir 50 mg/l nitrātu un 0,1 mikrograms/l pesticīdu. Bez tam, 
atsaucoties uz ES Ūdeņu apsaimniekošanas direktīvu (turpmāk WFD), ir noteikts, ka pazemes 
ūdeņu kvalitāti nedrīkst iespaidot virszemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte. Šis grozījums rada saiti 
starp pazemes ūdeņu izmantošanu dzeramā ūdens iegūšanai un pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
noteikšanas kritērijiem.

Grozījums, ko iesniedz Caroline Jackson

Grozījums 77
7 a. apsvērums (jauns)

(7a) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EC 11. 
panta 3. punkta f) apakšpunktu pazemes 
ūdeņu uzglabāšana un tā atjaunošana, 
pamatojoties uz atļauju, jāuzskata par 
pieļaujamu praksi un atzīstama par vērtīgu 
metodi ūdens resursu pārvaldībā.

Or. en

Pamatojums

Mākslīga papildināšana jau ir plaši izplatīta Eiropā. Šis apsvērums nodrošina, ka ūdens nesējslāņu 
mākslīga papildināšana ir apstiprināta ilgspējīgā ūdens resursu pārvaldībā. Tā arī papildina šīs 
direktīvas 6. pantu.

Grozījums, ko iesniedz Dorette Corbey  

Grozījums78
7. a apsvērums (jauns)
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(7a) Dalībvalstīm, ja iespējams, jāizmanto 
esošās statistiskās procedūras, ja tās atbilst  
starptautiskiem standartiem un veicina 
monitoringa rezultātu salīdzināšanu starp 
dalībvalstīm ilgā laika periodā.

Or. nl

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus, jākoncentrē uzmanība un jāpieliek pūles. Jāizvairās no nevajadzīgas 
birokrātijas, piemēram, statistisko procedūru dublēšanas.

Grozījums, ko iesniedz Johannes Blokland

Grozījums 79
1. apsvērums

Šī direktīva nosaka konkrētus pasākumus 
pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršanai un 
kontrolei, kā izklāstīts Direktīvas 
2000/60/EC 17. panta 1. un 2. apakšpunktā. 
Pasākumi ietver:

Šī direktīva nosaka konkrētus pasākumus 
pazemes ūdeņu piesārņojuma novēršanai un 
kontrolei, kā izklāstīts Direktīvas 
2000/60/EC 17. panta 1. un 2. apakšpunktā. 
Pasākumi ietver:

(a)  kritērijus pazemes ūdeņu labas ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanai un

(a) kritērijus pazemes ūdeņu labas ķīmiskās 
kvalitātes novērtēšanai;

(b) kritērijus pretēji nozīmīgu un pastāvīgi 
pieaugošu tendenču apzināšanai un virzību 
apvērses sākuma punktu noteikšanai.

(b) kritērijus pretēji nozīmīgu un pastāvīgi 
pieaugošu tendenču apzināšanai un virzību 
apvērses sākuma punktu noteikšanai un

Šī Direktīva nosaka arī prasību novērst vai 
ierobežot netiešu pazemes ūdeņu 
piesārņošanu.

(c) prasību novērst vai ierobežot netiešu 
pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Or. nl

Pamatojums

Prasību noteikšana attiecībā uz netiešu piesārņošanu ir viens no šīs direktīvas galvenajiem 
mērķiem,kas liekams uz tā paša pamata kā a) un b) apakšpunktos izvirzīti mērķi.

Grozījums, ko iesniedz Chris Davies

Grozījums80
1. panta 2. punkts

Šī direktīva nosaka arī prasības netiešas Šī direktīva konkretizē Direktīvas 
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pazemes ūdeņu piesārņošanas novēršanai 
vai ierobežošanai.

2000/60/EC 4. panta 1.punkta b) un i) 
apakšpunkta prasības pazemes ūdeņu 
piesārņošanas un visu pazemes ūdeņu 
kvalitātes pasliktināšanas  novēršanai vai 
ierobežošanai.

Or. en

Pamatojums

Netieša piesārņošana ir jauns jēdziens un to nepieciešams ieviest. Ūdeņu direktīva izmanto tikai 
vispārīgo terminu ievade un specifisko terminu tiešā ieplūde.

Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums 81
1 panta a)apakšpunkts 

(a) kritēriji labas ķīmiskās kvalitātes 
pazemes ūdeņu novērtēšanai.

(a) kritēriji no nevajadzīga piesārņojuma 
atbrīvotu pazemes ūdeņu novērtēšanai 

Or. da

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai ūdens tiktu novērtēts kā tīrs, t.i., bez tādu vielu piesārņojuma, kas cilvēkam 
kaitīgi. Tas attiecas, piemēram, uz pesticīdiem, slāpekļa savienojumiem vai citām apkārtējai 
videi svešām vielām, kas atrastas pazemes ūdeņos un radušās no lauksaimnieciskās vai 
rūpnieciskās darbības. 

Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums 82
1. panta b) apakšpunkts

(b) kritēriji nozīmīgas un pastāvīgas 
piesārņojuma koncentrācijas augšupejošas 
virzības identifikācijas un virzības 
inversijas sākuma punkta noteikšanas.

(b) piesārņojuma slāņu kontroles 
noteikšanas kritēriji pēc tam, kad konstatēta 
nevajadzīga pazemesūdeņu piesārņošana.

Or. da

Pamatojums

Kā tikai konstatēta nevajadzīga pazemesūdeņu piesārņošana, jāveic piesārņojuma slāņa 
kontrole. Nepieļauami, ka tiek tikai kontrolēts piesārņojuma avots, ļaujot piesārņojumam 
palielināties.
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Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 83
1. panta, 2. punkts

Šī direktīva arī nosaka prasības, kas vērstas 
uz netiešas pazemesūdens piesārņošanas 
novēršanu vai ierobežošanu.

Šī direktīva konkretizē prasības, kas 
izteiktas Direktīvas 2000/60/EC 4. panta 1. 
punkta b) un i) apakš punktā un  vērstas uz 
piesārņojuma novēršanu vai ierobežošanu 
pazemes ūdeņos un pazemes ūdeņu 
kvalitātes pasliktināšanās novēršanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai nav jāievieš jauns jēdziens 'netieša ieplūde'. Ūdens direktīva (WFD) tikai nošķir 
vispārēju jēdzienu 'ievade' un konkrētu gadījumu par sārņu 'tiešu ieplūdi' pazemes ūdeņos.. 

Direktīvai jāizskaidro WFD prasības attiecībā uz vielu 'novēršanu' un vielu 'ierobežošanu' un 
jānosaka ES pasākumi, lai panāktu preventīvas saistības attiecībā uz Eiropai būtiskiem sārņiem. 
Tai arī jāizskaidro WFD prasības, kas vērstas uz pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes aizsardzību. Ja 
daži to saprot kā pašreizējā statusa saglabāšanu, tad citi to saprot kā novērst labas ķīmiskās 
kvalitātes pasliktināšanos.

Grozījums, ko iesniedz Dorette Corbey  

Grozījums 84
1. panta 2. punkts

Šī direktīva arī nosaka prasības, kas novērš  
vai ierobežo netiešu sārņu ieplūdi pazemes 
ūdeņos.

(ba) apstiprina dalībvalstu pasākumu 
programmu, kas novērš vai ierobežo sārņu 
netiešu ieplūdi pazemes ūdeņos. 

Or. en
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Grozījums, ko iesniedz Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Grozījums 85
1. panta 2. a punkts (jauns)

Šī direktīva, kas ir Direktīvas 2000/60/EC 
tālāka attīstība, pieņem, ka dalībvalstis un 
atbildīgās institūcijas, kas ir atbildīgas par 
ūdens resursu pastāvīgu pārvaldību, veiks 
visus vajadzīgos pasākumus pazemes ūdeņu 
stāvokļa raksturojumam un pārbaudei. Šie 
pasākumi, kas izteikti Direktīvas 
2000/60/EC IV un V pielikumā, iekļauj 
pazemes ūdeņu izvietojuma un robežu 
identifikāciju, to ģeoloģisko un 
hidroloģisko raksturojumu, papildināšanas 
un rekuperācijas spēju, ūdens savākšanas 
zonas, pārmērīgas izmantošanas un 
piesārņojuma abstrakcijas punktus un 
riskus.

Or. es

Pamatojums

Tā kā šis priekšlikums ir Direktīvas 2000/60/EC tālāka attīstība, ir skaidri jāpasaka, ka 
pazemes ūdeņu adekvātai aizsardzībai ir nepieciešami daži WDF instrumenti.

Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 86
2. panta 1. punkts

1. 'robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas ierobežojuma 
vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā 
pazemes ūdeņu objektus  vai pazemes 
ūdeņu grupas raksturo slikta ķīmiskā 
kvalitāte. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nav vajadzīgs ieviest jaunu 'robežvērtības' terminu, kas ir 'kvalitātes standarta' sinonīms.

Grozījums, ko iesniedz Richard Seeber

Grozījums 87
2. panta 1 punkts

1. 'robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas ierobežojuma 
vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā 
pazemes ūdeņu objektus  vai pazemes 
ūdeņu grupas raksturo slikta ķīmiskā 
kvalitāte.

1. 'Pazemes ūdeņu kvalitātes standarts' 
nozīmē apkārtējās vides kvalitātes 
standartu, kas izsaka atsevišķa sārņa vai 
sārņu grupas koncentrācijas vērtības,  vai 
ir kā pazemes ūdeņu kvalitātes 
pasliktināšanās  indikators, kuru cilvēku 
veselības un apkārtējās vides aizsardzības 
nolūkā nedrīkst pārsniegt, un kas nosaka 
robežlīniju starp labu un sliktu ķīmisko 
kvalitāti.

Or. de

Grozījums, ko iesniedz Johannes Blokland

Grozījums 88
2. panta 1. punkts

1'Robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas ierobežojuma 
vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā 
pazemes ūdeņu objektu  vai pazemes ūdeņu 
grupas raksturo slikta ķīmiskā kvalitāte.

1. 'robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņos 
dabīgi sastopamā piesārņojuma 
koncentrācijas ierobežojuma vērtību, kuras 
pārsniegšanas gadījumā pazemes ūdeņu 
objektu vai pazemes ūdeņu grupas raksturo 
slikta ķīmiskā kvalitāte.

Or. nl

Pamatojums

Definīcijā trūkst atsauces uz dabīgi sastopamo vielu koncentrācijām. Ja kāda noteikta viela 
dabīgi atrodas ūdens objektā, šādu ūdens objektu nedrīkst apzīmēt ar 'sliktu ķīmisko 
kvalitāti’.

Grozījums, ko iesniedz Holger Krahmer

Grozījums 89
2. panta 1. punkts

1. 'Robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas ierobežojuma 

1. 'Robežvērtība' nozīmē pazemes ūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas ierobežojuma 
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vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā 
pazemes ūdeņu objektu  vai pazemes ūdeņu 
grupas raksturo slikta ķīmiskā kvalitāte.

vērtību, kuras pārsniegšanas gadījumā 
pazemes ūdeņu objektu vai pazemes ūdeņu 
grupas raksturo slikta ķīmiskā kvalitāte, ja 
tanī pašā laikā tiek arī pārsniegtas 
ģeoģēniski noteiktās fona vērtības.

Or. de

Pamatojums

Robežvērtības pārsniegšana nevar sabojāt pazemes ūdeņu objekta kvalitāti, ja netiek 
pārsniegta dabīgā fona koncentrācija.

Grozījums, ko iesniedz Jens-Peter Bonde

Grozījums 90
2. panta 2) punkts

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar 
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot vērā kvalitātes 
standartus un robežvērtības.

2. 'nevajadzīgs piesārņojums' nozīmē tādu 
vielu reģistrēšanu, kas dabīgi nav 
sastopamas pazemes ūdeņos, un kas tiek 
absorbētas no augšējiem zemes slāņiem 
cilvēku darbības rezultātā.

Or. da

Pamatojums

Tas pats, kas 1. panta b) apakšpunktā.

Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 91
2. panta 2. punkts

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar 
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot vērā kvalitātes 
standartus un robežvērtības.

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē piesārņojuma 
koncentrācijas palielināšanos, kas rada 
draudus sasniegt mērķus, kurus nosaka 4. 
panta 1.apakšpunkts un 7. pants un 
Direktīva 2000/60/EC.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai tiktu apzināti neskartie un gandrīz neskartie pazemes ūdeņi, un tam tiktu pievērsta 
papildus aizsardzība. Augstas ķīmiskās kvalitātes noteikšana neskartiem pazemes ūdeņiem dotu šo 
aizsardzību, nosakot pasākumus, kas veicami attiecībā uz Eiropas vēl nepiesārņotajām pazemes 
ūdeņu grupām. Daudzos gadījumos pazemes ūdeņu grupas ar augstu ķīmisko kvalitāti  atrodas 
apgabalos, kas ir ES likumdošanas aizsardzībā (apdzīvoto zonu, putnu, dzeramā ūdens direktīvas). 
Tāpēc tas neradīs papildus grūtības dalībvalstīm, bet drīzāk garantēs sadarbību un integrāciju ES.

Grozījums, ko iesniedz Chris Davies

Grozījums 92
2. panta 2. punkts

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar 
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot vērā kvalitātes 
standartus un robežvērtības.

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša virzība' 
nozīmē jebkuru statistiski nozīmīgu
piesārņojuma koncentrācijas palielināšanos, 
kas rada draudus sasniegt mērķus, kurus 
nosaka 4. panta 1) apakspunkts un 7. pants 
un Direktīva 2000/60/EC.

Or. en

Pamatojums

Terminam "nozīmīga tendence" vides kontekstā drīzāk jābūt tekstam nevis mērījumiemiem, kuri 
nevar pievērst pietiekošu uzmanību pamatmērķiem.

Grozījums, ko iesniedz Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 93
2. pants, 2. punkts

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot vērā kvalitātes 
standartus un robežvērtības.

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša tendence 
nozīmē jebkuru statistiski un attiecībā pret 
apkārtējo vidi nozīmīgu piesārņojuma 
koncentrācijas palielināšanos pazemes 
ūdeņos.
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Or. en

Pamatojums

Pieaugošo tendenci pazemes ūdeņos var precīzi noteikt, bet tas apkārtējai videi nerada nekādas 
sekas. Komisijas priekšlikums noteikt datumu, kad sākas tendencess kontrole, izslēdz piesārņojuma 
novērtējumu pirms programmas sākuma. Tas novedīs pie nepilnīgas apkārtējās vides aizsardzības.

Iesniegtie grozījumi prasa no dalībvalstīm koncentrēt pūles uz atpakaļgaitu tendencēm, kas varētu 
būt atstājušas uz vidi ievērojamas sekas. Grozījums tādējādi nodrošina proporcionālu pieeju, kas ir 
izdevīgāka videi un izmaksām.

Tendences atpakaļgaitas sākuma punktu vajadzēs noteikt attiecīgajā pielikumā.

Grozījums, ko iesniedz Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Grozījums 94
2. panta 2. punkts 

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar 
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot vērā kvalitātes 
standartus un robežvērtības.

2. 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkura statistiski 
nozīmīga un videi nozīmīga piesārņojuma 
koncentrācijas palielināšanos pazemes 
ūdeņos.

Or. en

Pamatojums

Pieaugošu tendenci pazemes ūdeņos var precīzi noteikt, tomēr tā var neatstāt uz apkārtējo vidi 
nekādas konsekvences. Komisijas priekšlikums noteikt datumu tendencu kontroles sākumam izslēdz 
piesārņojuma tendences novērtējumu pirms programmas sākuma. Tas novedīs pie nepilnīgas 
apkārtējās vides aizsardzības.

Iesniegtie grozījumi prasa no dalībvalstīm koncentrēt pūles uz atpakaļgaitu tendencēm, kas varētu 
būt atstājušas uz vidi ievērojamas sekas. Grozījums tādējādi nodrošina proporcionāluu pieeju, kas 
ir izdevīgāka videi un izmaksām.

Tendences atpakaļgaitas sākuma punktu vajadzēs noteikt attiecīgajā pielikumā.

Grozījums, ko iesniedz Anja Weisgerber

Grozījums 95
2. panta 2. punkts
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2. . 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar koncentrācijām, 
kas mērītas Direktīvas 2000/60/EC 8. panta 
noteiktās monitoringa programmas sākumā, 
ņemot vērā kvalitātes standartus un 
robežvērtības.

2. . 'nozīmīga un pastāvīgi pieaugoša 
tendence' nozīmē jebkuru statistiski 
nozīmīgu piesārņojuma koncentrācijas 
palielināšanos, salīdzinot ar 
koncentrācijām, kas mērītas Direktīvas 
2000/60/EC 8. panta noteiktās monitoringa 
programmas sākumā, ņemot  vērā pazemes 
ūdeņu kvalitātes standartus.

Or. de

Pamatojums

Termina ’robežvērtība’ redakcionāla nomaiņa ar terminu ’pazemes ūdeņu kvalitātes 
standarti', sk. Klaß ziņojumu.

Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 96
2. panta, 3. punkts

3. 'netiešas ieplūdes pazemes ūdeņos' 
nozīmē sārņu ieplūdi pazemes ūdeņos  caur 
grunti vai augsnes apakškārtu.

3. pazemes ūdeņu objekta 'augsta ķīmiskā 
kvalitāte' nozīmē tādu pazemes ūdeņu 
objekta ķīmisko sastāvu, kurā nav vai ir ļoti 
nelielas ķīmiskā sastāva antropogēnās 
izmaiņas salīdzinājumā ar tām izmaiņām, 
ko parasti varētu sagaidīt netraucētos 
apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir apzināt neskartus un gandrīz neskartus pazemes ūdeņus un noteikt tiem papildus 
aizsardzību. Augstas ķīmiskās kvalitātes noteikšana neskartiem pazemes ūdeņiem dotu šo 
aizsardzību, nosakot pasākumus, kas veicami attiecībā uz Eiropas vēl nepiesārņotajām pazemes 
ūdeņu grupām. Daudzos gadījumos pazemes ūdeņu grupas ar augstu ķīmisko kvalitāti atrodas 
apgabalos, kas ir ES likumdošanas aizsardzībā (Biotipu, Putnu, Dzeramā ūdens direktīvas). Tāpēc 
tas neradīs papildus grūtības dalībvalstīm, bet drīzāk garantēs konsekvenci un integrāciju ES 
piekoptajās politikās.Grozījums, ko iesniedz Anja Weisgerber

Grozījums 97
2. pants 3. punkts

3. 'netiešas ieplūdes pazemes ūdeņos’   
nozīmē sārņu ieplūdi pazemes ūdeņos  caur 

3. 'netieša ieplūde pazemes ūdeņos' nozīmē 
ieplūdes, emisijas un zaudējumus, ciktāl tās 
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grunti vai zemes apakškārtu. nav tiešas ieplūdes pazemes ūdeņos 
Direktīvas 2000/60/EC 2. panta 32. punkta 
nozīmē, bet var radīt pazemes ūdeņu 
piesārņojumu un kvalitātes pasliktināšanu.

Or. de

Pamatojums

Redakcionāla izmaiņa, skat. arī pamatojumu 1. grozījumam un pamatojumu Klaß ziņojumā 
par kvalitātes pasliktināšanās definīciju.

Grozījums, ko iesniedz Richard Seeber

Grozījums 98
2. panta 3. punkts

3.. 'netieša ieplūde pazemes ūdeņos’   
nozīmē sārņu ieplūdi pazemes ūdeņos caur 
grunti vai zemes apakškārtu.

3.. 'sārņu ievade pazemes ūdeņos' nozīmē 
tiešu vai netiešu sārņu ieplūdi pazemes 
ūdeņos cilvēka drbības rezultātā.

Or. de

Grozījums, ko iesniedz Richard Seeber

Grozījums 99
2. panta 3. a punkts (jauns)

3a. 'Kvalitātes pasliktināšana' nozīmē 
jebkuru nelielu antropogēnu izraisītu un 
pastāvīgu sārņu koncentrācijas 
palielināšanos attiecībā pret pazemes 
ūdeņu iepriekšējo stāvokli.

Or. de

Grozījums, ko iesniedz Holger Krahmer

Grozījums 100
2. panta 3. a punkts (jauns)

3a. 'Kvalitātes pasliktināšana' nozīmē 
jebkuru būtisku pazemes ūdens avota 
izmaiņu no laba uz sliktu stāvokli.

Or. de
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Pamatojums

Ūdens direktīva 2000/60/EC izšķir labu un sliktu pazemes ūdens stāvokli. Kvalitātes 
pasliktināšana tāpēc ir būtiska izmaiņa no laba statusa uz sliktu stāvokli.

Grozījums, ko iesniedz Niels Busk

Grozījums 101-00
2. panta 3a. punkts (jauns)

(3a) 'pazemes ūdens' nozīmē ūdeni, kas 
pastāvīgi atrodas pamatzemes piesātinātā 
zonā. Ūdens no drenāžas caurulēm un 
ūdens virs drenāžas caurulēm netiek 
iekļauts pazemes ūdens definīcijā;tāpat arī 
virszemes ūdens un ūdens no sakņu zonas.

Or. en

Pamatojums

Papildus definīcija par ūdeni drenāžas caurulēs un ap tām palīdzēs izskaidrot definīciju attiecībā uz 
lauksaimniecības rajonos.

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums 102
2. pants, 3a. punkts (jauns)

(3a) 'fona koncentrācija' nozīmē pazemes 
ūdens slānī esošo vielu koncentrāciju, kas 
pie antropogēnām izmaiņām vai 
netraucētos apstākļos nemainās, vai 
mainās ļoti maz.

Or. en

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums 1032. panta 3. b punkts (jauns)
(3b) gruntsūdenī esošās vielas 'fona 
koncentrācija' ir vidējā koncentrācija, kas 
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mērīta 2007. un 2008. atskaites gados, 
pamatojoties uz Ūdens direktīvas 8. panta 
noteikto monitoringa programmu.

Or. en

Grozījums, ko iesniedz Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 104
2. panta 1.a punkts (jauns)

Lai izpildītu saistības, kas nosaka 
gruntsūdeņu slāņu aizsardzību pret 
bojāšanu, atbilstoši Direktīvas 2000/60/EC 
4. panta 1. punkta b) un i) apakšpunkta 
prasībām, dalībvalstis klasificē pazemes 
ūdens slāņus ar augstu ķīmisko kvalitāti, 
pamatojoties uz informāciju, kas iegūta 
Direktīvas 2000/60/EC 5. panta izpildes 
gaitā.
Pazemes ūdens slāņu klasifikācija tiek 
pārskatīta un, ja tas nepieciešams, 
atjaunota, kā to nosaka Direktīvas 
2000/60/EC 5.) panta 2. punkta noteikumi. 
Pazemes ūdens slāņi ar augstu ķīmisko 
kvalitāti tiek identificēti kā daļa no upju 
baseina menedžmenta plāniem, atbilstoši 
Direktīvas 2000/60/EC 13. pantam un VII 
pielikumam. Attiecībā uz pazemes ūdens 
slāņiem ar augstu ķīmisko kvalitāti, upju 
baseina memedžmenta plāni iekļaj 
pasākumu kopsavilkumu un norādi par 
jebkuru kļūmi mērķu izpildē, pievienojot 
kļūmes iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Izskaidro pienākuma par kvalitātes nepasliktināšanu piemērošanu un aizsargā Eiropas vēl 
nepiesārņotos pazemes ūdeņus no jaunas saindēšanas un  piepildīšanas.
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Grozījums, ko iesniedz Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Grozījums 105
3. panta 1. punkts (jauns)

Atbilstoši Direktīvai 2000/60/EC un īpaši 
tās II pielikuma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. 
punktiem dalībvalstīm jānodrošina 
gruntsūdeņu stabilitāte un jāaizsargā tie no 
pārmērīgas ekspluatācijas, kvalitātes 
pasliktināšanas un izzušanas. Tā kā 
gruntsūdeņi ir dzeramā ūdens un 
lauksaimniecībā izmantojamā ūdens avoti, 
kā arī nosaka galvenos ūdens resursus 
sausa klimata zonās, Komisijai jānodrošina 
stingru spēkā esošo likumu ievērošanu.

Or. es

Grozījums, ko iesniedz Christa Klaß

Grozījums 106
3. panta a) apakšpunkts

(a) attiecībā uz jebkuru I pielikuma 1. kolonā 
minēto vielu uz šo direktīvu, mērītās vai 
prognozētās koncentrācijas nepārsniedz 2. 
kolonā dotos kvalitātes standartus;

(a) attiecībā uz jebkuru I pielikuma 1. kolonā 
minēto vielu uz šo Direktīvu, mērītās 
koncentrācijas nepārsniedz 2. kolonā dotos 
kvalitātes standartus;

Vietās, kur dabīgais ģeogēniski noteiktais 
piesārņojuma līmenis pazemes ūdens 
objektā vai pazemes ūdens objektu grupās  
pārsniedz noteikto kvalitātes standartu, kas 
dots I pielikumā vai papildu nacionālos 
pazemes ūdens kvalitātes standartos, kuri 
izriet no II pielikuma, pārejas punktu no 
laba uz sliktu stāvokli nosaka dabiskais 
saturs plus noteiktā pazemes ūdens 
kvalitātes standarta vērtība.

Or. de

Pamatojums

Teikums ievieš nepieciešamo noteikumu attiecībā uz dabisko piesārņotāju līmeņiem pazemes 
ūdeņos, jeb „fona koncentrāciju“.  Tā kā nosakot nacionālos standartus,  nevar ņemt vērā 
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Eiropā pastāvošās ļoti dažādās dabiskās koncentrācijas rādītājus, ir nepieciešama atruna 
attiecībā uz gadījumiem, kad nacionālie rādītāji pārsniedz tos, kurus nosaka kvalitātes 
standarti.  Ja tas tā ir pazemes ūdeņu objektos vai pazemes ūdeņu grupās, tad kvalitātes 
mērķim vajadzētu būt augstākajiem fona koncentrācijas rādītājiem plus 20% no sākotnējās 
vērtības. Šai formulai būtu jāņem vērā nenovēršamo ietekmi, ko rada cilvēku darbība, bet arī 
jāizvairās no situācijas, kad zonās, kur  dabiskā piesārņojuma līmenis pārsniedz kvalitātes 
standartu rādītājus, pastāv tendence atbrīvoties vai uzkrāt vielas, kas satur piesārņotājus. 

Grozījums, ko iesniedz Johannes Blokland

Grozījums108
3. panta  a) apakšpunkts

a) attiecībā uz jebkuru no vielām, kas 
minētas šīs direktīvas I pielikuma 1. ailē, 
noteiktā vai paredzētā koncentrācija 
nepārsniedz kvalitātes standartus, kas 
norādīti tās 2. ailē; 

a) attiecībā uz jebkuru no vielām, kas 
minētas šīs direktīvas I pielikuma 1. ailē, 
noteiktā, aprēķinātā vai paredzētā 
koncentrācija nepārsniedz kvalitātes 
standartus, kas norādīti tās 2. ailē; 

Or. nl

Pamatojums

Koncentrācija tiek  noteikta ar interpolācijas un/vai ekstrapolācijas palīdzību un pēc tam 
paredzēta. 

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 109
3. panta 1. a  punkts (jauns)

Atbilstība standartiem pamatojas uz 
aritmētiski veiktu salīdzinājumu starp 
kontroles lielumiem katrā no mērījumu 
punktiem pazemes ūdeņu objektā vai 
objektu grupās, kas tiek raksturotas kā 
pakļautas riskam saskaņā ar analīzi, kas 
veikta atbilstīgi direktīvas 2000/60/E 5. 
pantam. Mērījumi atsevišķos mērījumu 
punktos, kas nesaskan ar standartiem, 
nosaka klasifikāciju tikai tai vietai, kur 
atrodas mērījumu punkts, saskaņā ar 
ekspertīzes apstiprinājumu atbilstīgi I 
pielikuma A daļai, kā pārstāvošai 
piesārņojumu pazemes ūdens objektā vai tā 
daļā. ES dalībvalstis upju baseinu 
pārvaldīšanas plānos, kas jāizstrādā 
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saskaņā ar  direktīvas 2000/60/EC 1. pantu, 
publicēs savu novērtējumu par visu 
pazemes ūdens objektu ķīmisko kvalitāti, 
ieskaitot  informāciju par to, kā 
paaugstināti rādītāji atsevišķos mērījumu 
punktos ietekmē vispārējo konkrētā 
pazemes ūdeņu objekta vai pazemes ūdeņu 
objektu grupu klasifikāciju.  ES dalībvalstis 
pieņems juridiski saistošus pazemes ūdeņu 
objektu klasifikācijas noteikumus attiecībā 
uz to labu ķīmisko kvalitāti. 

Or. de

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 110
3. panta b a punkts (jauns)

(ba)Jaunās ES dalībvalstis ievēro Nitrātu 
Direktīvu(91/676/EEC) un Pesticīdu 
Apstiprināšanas Direktīvu(91/414/EEC) un 
nodrošina dzeramā ūdens piegādātāju 
aizsardzību saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 7 pantu un 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, un tiek uzlabota kvalitāte, 
lai samazinātu ūdens attīrīšanas 
procedūras, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu atbilstību standartiem, ko 
nosaka Direktīva 80/778/EEC, kas grozīta 
ar Direktīvu 98/83/EC.

Or. en

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 111
Pants 3. panta  1. a punkts (jauns)

Atbilstība standartiem tiks novērtēta 
attiecībā uz katru paraugu ņemšanas 
punktu, salīdzinot vidējo kontroles lielumu 
šajā paraugu ņemšanas  punktā ar labas 
kvalitātes standartiem un noteiktajām  
robežvērtībām attiecībā uz citiem 
piesārņotājiem. Ja noteiktās robežvērtības 
ir  pārsniegtas, tad jārīkojas saskaņā ar 
pasākumu programmu.   
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Or. en

Pamatojums

Šis punkts bija minēts I. pielikuma 22.  parindes piezīmē. Šī atsauce ir pārāk svarīga, lai to 
izklāstītu kā parindes piezīmi vai pielikumu. Izklāstiet noteikto datu novērtējumu attiecībā pret 
standartiem atsevišķā pantā vai pielikumā. Novērtējuma  metodi vajaga izmantot arī citiem 
piesārņotājiem. Parindes piezīme skaidri nenorāda, kā novērtēt standartus. Ir jānovērš tas, ka datu 
izlīdzināšanas dēļ netiek  pamanītas vājās vietas. Tādēļ tas ir pievienots kā punkts 3. pantam.

Grozījums, ko iesniedzFrançoise Grossetête

Grozījums 112
3. panta 1. a  punkts (jauns)

Ja attiecīgajās vietās notiek ilglaicīga 
piesārņošana, pazemes ūdeņu 
piesārņojuma novērtējumu veic kompetentā 
iestāde pēc tam, kad ir novērtēti riski 
veselībai un apkārtējai videi, kurus neņem 
vērā, veicot pazemes ūdeņu stāvokļa 
novērtējumu. Vietas novērtējuma un 
rehabilitācijas kritēriji ir jāiekļauj 
apsaimniekošanas  plānā, kā to nosaka  
Direktīvas 2000/60/EC 13. pants.
Lai atjaunotu objektu, pasākumu 
programma var ietvert rehabilitācijas 
pasākumus un darbības, kas ir paredzētas 
tālākās piesārņojuma izplatīšanās 
novēršanai.  Šis noteikums neierobežo 
Direktīvas 2000/60/EC 4. panta 4. un 
5.punktu 

Or. fr

Pamatojums

Ūden ietvardirektīva neparedz „atveseļošanas programmu“, bet gan „ rīcības programmas“, 
kas ietver veicamos pasākumus, lai sasniegtu mērķus, kuri ir norādīti apsaimniekošanas 
plānā. 

Grozījums, ko iesniedzJohannes Blokland

Grozījums 113
3. panta b a  punkts (jauns)

(ba) pazemes ūdeņu objekti, kas saskaņā ar  
Direktīvas 2000/60/EC1 7. panta 1. punktu 
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tiek klasificēti kā ūdens objekti, arī ir 
pakļauti minētās direktīvas 7. panta 2. 
punkta noteikumiem. 

1 OJ L 327, 22.12.2000, 1.lpp.

Or. nl

Pamatojums

Šis papildnoteikums ir nepieciešams, jo atsauce WFD direktīvas V pielikuma b) apakšpunktā 
nav pietiekama dzeramā ūdens gadījumā. 

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies 

Grozījums 114
3. a pants (jauns)

3.a  pants
Pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtējums 
1. ES dalībvalstis klasificē pazemes ūdeņu 
objektu kā esošu labā ķīmiskā kvalitātē, ja 
pazemes ūdeņu kvalitātes standarti un 
noteiktās robežvērtības netiek pārsniegtas 
nevienā no uzraudzības punktiem, kas 
pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtēšanai ir noteikti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 8. Pantu  un V. 
Pielikumu. 
2. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes standarts 
vai noteiktā robežvērtība uzraudzības 
punktos ir pārsniegta, ES dalībvalstis veic 
izpēti, lai noteiktu, vai šī pārsniegšana 
norāda, ka:
(i) netiek ievērots viens vai vairāki 
noteikumi labam pazemes ūdeņu 
ķīmiskajam stāvoklim, kā tas noteikts 
Direktīvas 2000/60/EC V. Pielikuma 
Tabulā 2.3.2; vai
(ii) dzeramā ūdens krājumi netiek 
aizsargāti saskaņā ar Direktīvas 
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2000/60/EC 7.panta prasībām. 
3. Pazemes ūdeņu objekta ķīmiskā kvalitāte 
tiek uzskatīta par sliktu tikai tad, ja 2. 
punktā minētā izpēte norāda, ka tas atbilst 
vienam vai vairākiem 2. punkta i) 
apakšpunktā vai 2. punkta ii) apakšpunktā 
izklāstītajiem noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Tehniskie izaicinājumi, kas pastāv, lai saprastu, kas notiek pazemes ūdeņos, kuri atrodas pazemes 
formācijās ir milzīgi. Piemēram,, pazemes ūdeņu kvalitāte, kas noteikta, izdarot urbumu vienā 
pazemes ūdeņu objekta vienā punktā un vienā dziļumā, var būt pilnīgi atšķirīgi no kvalitātes, kāda 
ir dažus metrus tālāk. 

Šis grozījums nodrošina, ka ES dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu, vai tiek 
ievēroti noteikumi, kas nepieciešami labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam stāvoklim. Tas ir pamatots 
uz izpētes pieeju, lai varēt izdarīt saprātīgu un vietai atbilstīgu novērtējumu par patieso pazemes 
ūdeņu objekta stāvokli un ievieš noteikumu, ka dzeramā ūdens avoti ir jāaizsargā saskaņā ar WFD 
direktīvas prasībām.

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan 

Grozījums 115
3. a  pants (jauns) 

3.a  pants
Pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtējums
1. ES dalībvalstis klasificē pazemes ūdeņu 
objektu kā esošu labā ķīmiskā stāvoklī, ja 
pazemes ūdeņu kvalitātes standarti un 
noteiktās robežvērtības netiek pārsniegtas 
nevienā no uzraudzības punktiem, kas 
pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtēšanai ir noteikti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 8. pantu  un V 
pielikumu.
2. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes standarts 
vai noteiktā robežvērtība uzraudzības 
punktos ir pārsniegta, ES dalībvalstis veic 
izpēti, lai noteiktu, vai šī pārsniegšana 
norāda, ka:
(i) netiek ievērots viens vai vairāki 
noteikumi labam pazemes ūdeņu 
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ķīmiskajam stāvoklim, kā tas noteikts 
Direktīvas 2000/60/EC V pielikuma tabulā 
2.3.2; vai 
(ii) dzeramā ūdens krājumi netiek 
aizsargāti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 7. panta prasībām. 
3. Pazemes ūdeņu objekta ķīmiskā kvalitāte 
tiek uzskatīts par sliktu tikai, ja 2. punktāā 
minētā izpēte norāda, ka tas atbilst vienam 
vai vairākiem 2. punkta i) apakšpunktā vai 
2. punkta ii)apakšpunktā izklāstītajiem 
noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Tehniskie izaicinājumi, kas pastāv, lai saprastu, kas notiek pazemes ūdeņos, kuri atrodas pazemes 
formācijās ir milzīgi. Piemēram, pazemes ūdeņu kvalitāte, kas noteikta, izdarot urbumu vienā 
pazemes ūdeņu objekta punktā un vienā dziļumā, var būt pilnīgi atšķirīgi no kvalitātes, kāda ir 
dažus metrus tālāk. 

Šis grozījums nodrošina, ka ES dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu, vai tiek 
ievēroti noteikumi, kas nepieciešami labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam stāvoklim. Tas ir pamatots 
uz izpētes pieeju, lai varētu izdarīt saprātīgu un vietai atbilstošu novērtējumu par patieso pazemes 
ūdeņu objekta stāvokli un ievieš noteikumu, ka dzeramā ūdens avoti ir jāaizsargā saskaņā ar WFD 
direktīvas prasībām.

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 116
3. a  pants(jauns)

Pants 3a
Pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtējums 
1. ES dalībvalstis klasificē pazemes ūdeņu 
objektu kā esošu labā ķīmiskā stāvoklī, ja 
pazemes ūdeņu kvalitātes standarti un 
noteiktās robežvērtības netiek pārsniegtas 
nevienā no uzraudzības punktiem, kas 
pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtēšanai ir noteikti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 8. pantu  un V 
pielikumu. 
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2. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes standarts 
vai noteiktā robežvērtība uzraudzības 
punktos ir pārsniegta, ES dalībvalstis veic 
izpēti, lai noteiktu, vai šī pārsniegšana 
norāda, ka:
(i) netiek ievērots viens vai vairāki 
noteikumi labam pazemes ūdeņu 
ķīmiskajam stāvoklim, kā tas noteikts 
Direktīvas 2000/60/EC V pielikuma tabulā 
2.3.2; vai
(ii) dzeramā ūdens krājumi netiek 
aizsargāti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 7. panta prasībām. 
3. Pazemes ūdeņu objekta ķīmiskā kvalitāte 
tiek uzskatīta par sliktu tikai tad, ja 2. 
punktā minētā izpēte norāda, ka tas atbilst 
vienam vai vairākiem 2. punkta i) 
apakšpunktā vai 2. punkta ii) apakšpunktā 
izklāstītajiem noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Tehniskie izaicinājumi, kas pastāv, lai saprastu, kas notiek pazemes ūdeņos, kuri atrodas pazemes 
formācijās ir milzīgi. Piemēram, pazemes ūdeņu kvalitāte, kas noteikta, izdarot urbumu vienā 
pazemes ūdeņu objekta punktā un vienā dziļumā, var būt pilnīgi atšķirīgi no kvalitātes, kāda ir 
dažus metrus tālāk. 

Šis grozījums nodrošina, ka ES dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu, vai tiek 
ievēroti noteikumi, kas nepieciešami labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam stāvoklim. Tas ir pamatots 
uz izpētes pieeju, lai varētu izdarīt saprātīgu un vietai atbilstošu novērtējumu par patieso pazemes 
ūdeņu objekta stāvokli un ievieš noteikumu, ka dzeramā ūdens avoti ir jāaizsargā saskaņā ar WFD 
direktīvas prasībām.

Grozījums, ko iesniedzDorette Corbey  

Grozījums 117
3. a  pants (jauns)

3.a pants
Pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtējums 
1. ES dalībvalstis klasificē pazemes ūdeņu 
objektu kā labā ķīmiskā stāvoklī esošu, ja 
pazemes ūdeņu kvalitātes standarti un 
noteiktās robežvērtības netiek pārsniegtas 
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nevienā no uzraudzības punktiem, kas 
pazemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes 
novērtēšanai ir noteikti saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 8. pantu  un V 
pielikumu. 
2. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes standarts 
vai noteiktā robežvērtība uzraudzības 
punktos ir pārsniegta, ES dalībvalstis veic 
izpēti, lai noteiktu, vai šī pārsniegšana 
norāda, ka:
(i) netiek ievērots viens vai vairāki 
noteikumi labam pazemes ūdeņu 
ķīmiskajam stāvoklim, kā noteikts 
Direktīvas 2000/60/EC V pielikuma tabulā 
2.3.2; vai
(ii) dzeramā ūdens krājumi netiek 
aizsargāti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 7. panta prasībām. 
3. Pazemes ūdeņu objekta ķīmiskā kvalitāte 
tiek uzskatīts par sliktu tikai, ja 2. punktā 
minētā izpēte norāda, ka tas atbilst vienam 
vai vairākiem  2. punkta i) apakšpunktā vai 
2. punkta ii) apakšpunktā izklāstītajiem 
noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka ES dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu, vai tiek 
ievēroti noteikumi, kas nepieciešami labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam stāvoklim. Tas ir pamatots 
uz izpētes pieeju, lai varētu izdarīt saprātīgu un vietai atbilstošu novērtējumu par patieso pazemes 
ūdeņu objekta stāvokli un ievieš noteikumu, ka dzeramā ūdens avoti ir jāaizsargā  saskaņā ar WFD 
direktīvas prasībām.

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 118
4. panta 1. punkta, 1. apakšpunkts

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās  II pielikuma 2.1 un 2.2 
punktiem, saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru, un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikumu un saskaņā ar 
ES pamatnoteikumiem robežvērtību 
noteikšanai, ES dalībvalstis nosaka 
robežvērtības katram no piesārņotājiem, kuri 
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dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim 
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC  5.2  pants. 

viņu teritorijā ir noteikti kā tādi, kas izraisa 
pazemes ūdeņu objektu vai to grupu 
pakļautību riskam neatbilst labai pazemes 
ūdeņu ķīmiskajai kvalitātei.  ES dalībvalstis 
kā minimums nosaka robežvērtības 
jebkuriem piesārņotājiem, kas tā apzīmēti un 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2. pants

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 

‘Vispārpieņemtos ES noteikumus robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt Direktīvas 
pielikumā.

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 119
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās  II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2, saskaņā ar minētās Direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru, un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim 
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikumu un saskaņā ar 
ES pamatnoteikumiem robežvērtību 
noteikšanai, ES dalībvalstis noteiks 
robežvērtības katram no piesārņotājiem, kuri 
viņu teritorijā ir noteikti kā tādi, kas izraisa 
pazemes ūdeņu objektu vai to grupu 
pakļautību riskam neatbilst labam pazemes 
ūdeņu ķīmiskajam kvalitātesm,  ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības jebkuriem piesārņotājiem, kas 
tā ir apzīmēti un uzskaitīti šīs direktīvas III 
pielikuma A.1 un A.2 daļās. Minētās 
robežvērtības inter alia tiks izmantotas 
pazemes ūdeņu kvalitātes pārvērtēšanas 
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pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC  5.2 pants 

mērķiem, kā to paredz Direktīvas 
2000/60/EC 5.2 pants.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
Dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  Direktīvas II. Pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES Dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 

‘Vispārpieņemtos ES noteikumus robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt Direktīvas 
pielikumā.

Grozījums, ko iesniedzDorette Corbey  

Grozījums 120
Pants 4, Punkts 1, apakšpunkts 1

1. Pamatojoties uz raksturojuma 
procesu, kas jāveic saskaņā ar 
Direktīvas2000/60/EC 5. Pantu un 
tās  II. Pielikuma punktiem 2.1 un 
2.2, saskaņā ar minētās Direktīvas 
II. Pielikumā izklāstīto procedūru, 
un ņemot vērā ekonomiskās un 
sociālās izmaksas, ES Dalībvalstis, 
līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir 
noteikti kā tādi, kas izraisa pazemes 
ūdeņu objektu vai to grupu
pakļautību riskam. ES Dalībvalstis 
kā minimums noteiks robežvērtības 
tiem piesārņotājiem, kas uzskaitīti 
šīs Direktīvas III. Pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības 
inter alia tiks izmantotas pazemes 
ūdeņu kvalitātes pārvērtēšanas 
mērķiem, kā to paredz Direktīvas 
2000/60/EC 5.2 pants.

2. 1. Pamatojoties uz raksturojuma 
procesu, kas jāveic saskaņā ar 
Direktīvas2000/60/EC 5. Pantu un 
tās  II. Pielikumu un saskaņā ar 
vispārējiem ES noteikumiem 
robežvērtību noteikšanai, 
pamatojoties uz dabiskajām fona
vielu koncentrācijām, ES 
Dalībvalstis, līdz 2005. gada 22. 
decembrim  noteiks robežvērtības 
katram no piesārņotājiem, kuri viņu 
teritorijā ir noteikti kā tādi, kas 
izraisa pazemes ūdeņu objektu vai to 
grupu pakļautību riskam neatbilst 
labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam 
stāvoklim. ES dalībvalstis kā 
minimums noteiks robežvērtības 
jebkuriem piesārņotājiem, kas tā ir 
apzīmēti un uzskaitīti šīs direktīvas 
III pielikuma A.1 un A.2 daļās. 
Minētās robežvērtības inter alia tiks 
izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo situāciju/apstākļiem. 

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 121
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 5. pantu un tās  II pielikuma 
iedaļām 2.1 un 2.2; saskaņā ar minētās 
direktīvas II pielikumā izklāstīto 
procedūru, un ņemot vērā ekonomiskās 
un sociālās izmaksas, ES dalībvalstis, 
līdz 2005. gada 22. decembrim  noteiks 
robežvērtības katram no piesārņotājiem, 
kuri viņu teritorijā ir noteikti kā tādi, kas 
izraisa pazemes ūdeņu objektu vai to 
grupu pakļautību riskam. ES dalībvalstis 
kā minimums noteiks robežvērtības tiem  
piesārņotājiem, kas uzskaitīti šīs 
direktīvas III pielikuma A.1 un A.2 
daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
direktīvas 2000/60/EC  5.2 p ants.

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar 
Direktīvas2000/60/EC 5. Pantu un tās  II. 
Pielikuma punktiem 2.1 un 2.2, saskaņā 
ar minētās direktīvas II pielikumā 
izklāstīto procedūru, pamatojoties uz 
dabisko fona vielu koncentrāciju, ES 
dalībvalstis, līdz 2005. gada 22. 
decembrim  noteiks robežvērtības katram 
no piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir 
noteikti kā tādi, kas izraisa pazemes 
ūdeņu objektu vai to grupu pakļautību 
riskam. ES dalībvalstis kā minimums 
noteiks robežvērtības tiem  
piesārņotājiem, kas uzskaitīti šīs 
direktīvas III pielikuma A.1 un A.2 
daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants

Or. en

Pamatojums

4.panta 1. punkts nosaka, ka ekonomiskās un sociālās izmaksas var tikt ņemtas vērā, lai noteiktu 
robežvērtības. Tomēr dabiskais fona piesārņojums veido bāzi robežvērtību noteikšanai. 
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Ekonomiskās un sociālās izmaksas var tikt ņemtas vērā attiecībā uz to, vai veikt pasākumus vai nē, 
bet nevis, lai noteiktu robežvērtības. Šie apsvērumi jāpievieno III pielikumam (B daļai) 2.3. 

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 122
4. panta 1. punkta 1. apakšpunkts 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2;  saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un, ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. 

Pamatojoties uz raksturojuma procesu, kas 
jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 5. 
pantu un tās  II pielikumu un saskaņā ar 
vispārējiem ES noteikumiem robežvērtību 
noteikšanai, ES dalībvalstis sešu mēnešu 
laikā pēc minētās direktīvas stāšanās spēkā 
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam neatbilst 
labam pazemes ūdeņu ķīmiskajam 
stāvoklim. 

ES Dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

ES Dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības katram no piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  Direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 

‘Vispārpieņemtos ES noteikumus robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt direktīvas 
pielikumā.
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Grozījums, ko iesniedzJohannes Blokland

Grozījums 123
4. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru u,n ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem  piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un, ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem  piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

Or. nl

Pamatojums

Ekonomiskajām un sociālajām izmaksām nevajadzētu ietekmēt robežvērtību noteikšanu. Šīs 
izmaksas. Tomēr tās ir būtiskas, plānojot veicamos pasākumus saskaņā ar WFD direktīvas 
prasībām.

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 124
4. (1) pants

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās Direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru, un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma punktiem 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
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piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem  piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem  piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 Ppants.

Or. da

Pamatojums

Iespēja iekļaut ekonomiskos apsvērumus, kad ES dalībvalstis nosaka robežvērtības, kas ir 
pazemes ūdeņu kvalitātes pamatā, var iedragāt Ūdens ietvardirektīvu. Robežvērtības 
jānosaka, pamatojoties uz kvalitātes apsvērumiem un nevis uz pastāvošo vai īslaicīgo 
vēlēšanos veikt ekonomiskās investīcijas.  

Grozījums, ko iesniedzMaría Sornosa Martínez

Grozījums 125
Pants 4. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās  II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās  II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2; saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs direktīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants



AM\550205LV.doc 37/98 PE 350.247v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. es

Pamatojums

4.(1) pants nosaka 2005. gada 22. decembri, kā pēdējo termiņu robežvērtību noteikšanai un 
2006. gada 22. jūniju kā datumu, līdz kuram šī informācija ir jānodrošina Komisijai 
(4(2)pants).

Šie datumi ir pāragri, paturot prātā, ka, lai noteiktu robežvērtības, ir nepieciešams noteikt 
fona koncentrācijas (pamata koncentrācijas) un jāņem vērā sociālās un ekonomiskās šo 
aprēķinu izmaksas. Nav jēgas noteikt šos galējos termiņus, ja WFD direktīva (8.(2) pants  dod 
laiku līdz 2006. gada decembrim, lai  organizētu ūdens ķīmiskās kvalitātes uzraudzības 
sistēmu. 

Grozījums, ko iesniedzHolger Krahmer

Grozījums 126
Pants 4. panta 1. punkts 

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2;  saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs irektīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants.

1. Pamatojoties uz raksturojuma procesu, 
kas jāveic saskaņā ar Direktīvas2000/60/EC 
5. pantu un tās II pielikuma iedaļām 2.1 un 
2.2;  saskaņā ar minētās direktīvas II 
pielikumā izklāstīto procedūru un ņemot 
vērā ekonomiskās un sociālās izmaksas, ES 
dalībvalstis līdz 2005. gada 22. decembrim  
noteiks robežvērtības katram no 
piesārņotājiem, kuri viņu teritorijā ir noteikti 
kā tādi, kas izraisa pazemes ūdeņu objektu 
vai to grupu pakļautību riskam. ES 
dalībvalstis kā minimums noteiks 
robežvērtības tiem piesārņotājiem, kas 
uzskaitīti šīs irektīvas III pielikuma A.1 un 
A.2 daļās. Minētās robežvērtības inter alia 
tiks izmantotas pazemes ūdeņu kvalitātes 
pārvērtēšanas mērķiem, kā to paredz 
Direktīvas 2000/60/EC 5.2 pants. Ja 
pazemes ūdeņu objektā vai pazemes ūdeņu 
objektu grupā dabiskie ģeoģēniski noteiktie 
piesārņotāju līmeņi ir virs vērtībām, kas 
noteiktas nacionālajos kvalitātes 
standartos, kas sastādīti saskaņā ar 
IIpielikumu, dabiskie fona līmeņi sastāda 
pazemes ūdeņu kvalitātes standartu.

Or. de
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Pamatojums

Teikums ievieš nepieciešamo noteikumu attiecībā uz dabisko piesārņotāju līmeni pazemes 
ūdeņos, kas pazīstams ar nosaukumu „fona vērtības”. Ja ģeoģēniski noteiktās fona vērtības 
pazemes ūdeņu objektā pārsniedz kvalitātes standartus, augstākajām fona vērtībām būtu 
jāpārstāv kvalitātes mērķis. 

Grozījums, ko iesniedzDorette Corbey  

Grozījums 127
4. panta 1. a pnkts (jauns)

1a. Gadījumā, kad pazemes ūdeņu objekti 
atrodas starptautiskajā upju baseina 
apgabalā, iesaistītās ES dalībvalstis 
sadarbojas, pamatojoties uz konkrētiem 
nacionālajiem un reģionālajiem 
apstākļiem, veidojot kvalitātes standartus, 
robežvērtības un novērtēšanas metodes, lai 
izstrādātu kritērijus pazemes ūdeņu objektu 
ķīmiskās kvalitātes noteikšanai. 
Ja ES dalībvalstis to nevar realizēt, tās var  
šo jautājumu adresēt Komisijai, saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 12. pantu; Komisijai 
ir jāatbild 6 mēnešu laikā.  

Or. nl

Pamatojums

Ja dalībvalstis nevar vienoties, tas nenozīmē, ka nav jāveic nekādi  pasākumi. 



AM\550205LV.doc 39/98 PE 350.247v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījums, ko iesniedzFrançoise Grossetête

Grozījums 128
4. panta 1. punkta 1. (a) apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstis var noteikt, ka robežvērtību 
noteikšanā tiek ņemti vērā vielu 
koncentrācijas līmeņi, kas ūdenī atrodas 
dabiski.

Or. fr

Pamatojums

Nosakot robežvērtības, jāņem vērā vielas, kuras ūdenī atrodas dabiskā veidā, lai neizslēgtu 
nekādas jaunas cilvēku darbības. 

Grozījums, ko iesniedzMarie-Noëlle Lienemann

Grozījums 129
4. panta, 1. punkta, 1. (a) apakšpunkts (jauns)

Dalībvalstis var noteikt, ka robežvērtību 
noteikšanā tiek ņemti vērā vielu 
koncentrācijas līmeņi, kas ūdenī atrodas 
dabiski.

Or. fr

Pamatojums

Nosakot robežvērtības, jāņem vērā vielas, kuras ūdenī atrodas dabiskā veidā, lai neizslēgtu 
nekādas jaunas cilvēku darbības. Robežvērtības (vai kvalitātes standartus) nedrīkst noteikt uz 
patvaļīgi līmenī, kas piemīt ūdenim dabiski, kā to piedāvā referents 15. grozījumā. 
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Grozījuma autoreMaría Sornosa Martínez

Grozījums 130
4. panta, 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Ja dalībvalstis izlemj noteikt robežvērtības, 
reģionālajām ūdens resursu vadības 
iestādēm ir tiesības noteikt stingrākas 
vērtības, kad tas ir nepieciešams, lai 
sasniegtu Direktīvā 2000/60/EC noteiktos 
vides mērķus attiecīgajos upju baseinu 
apgabalos.

Or. es

Pamatojums

Ja dalībvalstis izlemj noteikt robežvērtības, reģionālajām ūdens resursu vadības iestādēm
jābūt tiesīgām tās padarīt stingrākas, ņemot vērā riskam pakļautās zonas upju baseinu 
apgabalos, kas atrodas to pārziņā, kad tas ir nepieciešams, lai sasniegtu noteiktos vides 
mērķus. Šis pasākums ir saskaņā ar Ūdens ietvardirektīvu un varētu būt derīgi to iekļaut 
direktīvā par pazemes ūdeņiem. 

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 131
4. panta 2. punkts

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuriem tās ir 
noteikušas robežvērtības.  Par katru sarakstā 
esošo piesārņotāju dalībvalstis sniegs 
informāciju, kuru pieprasa minētās irektīvas 
III pielikuma B daļa. 

2. Dalībvalstīm jānodrošina Komisijai, 
saskaņā ar upju baseinu pārvaldes 
plāniem, visu piesārņotāju saraksts, kuriem 
tās ir noteikušas robežvērtības.  Par katru 
sarakstā esošo piesārņotāju ES dalībvalstis 
sniegs informāciju, kuru pieprasa minētās 
irektīvas III pielikuma B daļa.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 
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‘Vispārpieņemtos ES noteikumus robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt Direktīvas 
pielikumā.

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 132
4. panta, 2. punkts

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam, ES 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuriem tās ir 
noteikušas robežvērtības.  Par katru sarakstā 
esošo piesārņotāju ES dalībvalstis sniegs 
informāciju, kuru pieprasa minētās 
direktīvas III pielikuma B daļa. 

2. ES dalībvalstīm jānodrošina Komisijai, 
saskaņā ar upju baseinu pārvaldes 
plāniem, visu piesārņotāju saraksts, kuriem 
tās ir noteikušas robežvērtības.  Par katru 
sarakstā esošo piesārņotāju ES dalībvalstis 
sniegs informāciju, kuru pieprasa minētās 
direktīvas III pielikuma B daļa.

Or. en

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 133
4. panta 2. punkts 

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam ES 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuriem tās ir 
noteikušas robežvērtības.  Par katru sarakstā 
esošo piesārņotāju ES dalībvalstis sniegs 
informāciju, kuru pieprasa minētās 
direktīvas III pielikuma B daļa. 

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam ES 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuriem tās ir 
noteikušas robežvērtības.  Par katru sarakstā 
esošo piesārņotāju ES dalībvalstis sniegs 
informāciju, kuru pieprasa minētās 
direktīvas III pielikuma B daļa.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 

‘Vispārpieņemtos ES noteikumus robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt direktīvas 
pielikumā.
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Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 134
4. (2) pants 

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam, ES 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuriem tās ir 
noteikušas robežvērtības.  Par katru 
sarakstā esošo piesārņotāju ES dalībvalstis 
sniegs informāciju, kuru pieprasa minētās 
direktīvas III pielikuma B daļa.

2. Vēlākais līdz 2006. gada 22. jūnijam, ES 
dalībvalstīm jānodrošina Komisijai visu 
piesārņotāju saraksts, kuri ir jāapstiprina ar 
mērījumu palīdzību. 

Or. da

Pamatojums

Galējo vērtību princips nozīmē, ka pesticīdu lietošana var turpināties pat tad, ja tie ir 
novēroti pazemes ūdeņos, ja to koncentrācija nepārsniedz  0.1 mg uz vienu  litru, citiem 
vārdiem, tā ir pastāvīga atļauja izdarīt piesārņošanu. Šis grozījums atceļ minēto principu. Tā 
vietā ir jāveic pasākumi, tiklīdz tiek reģistrēta piesārņošana, pamatojoties uz minimālo 
izmērāmo līmeni. 

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 135
4. panta 3. punkta  1.apakšpunkts 

3. Pamatojoties uz ES dalībvalstu iesniegto 
informāciju saskaņā ar 2. punktu, Komisija 
publicē atskaiti, kurai, ja nepieciešams, 
pievieno priekšlikumu par direktīvu, kura 
paredz grozījumus šīs direktīvas I 
pielikumā.   

3. Pamatojoties uz ES dalībvalstu 
publicētajiem kopsavilkumiem saskaņā ar 2. 
punktu, Komisija var publicēt atskaiti, kurai, 
ja nepieciešams, pievieno priekšlikumu par 
likumdošanu, kura paredz grozījumus šajā 
direktīvā. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 
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‘Vispārpieņemtos ES noteikumus ‘robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt direktīvas 
pielikumā.

Grozījums, ko iesniedzDorette Corbey  

Grozījums 136
4. panta 3. punkta .1. apakšpunkts 

3. Pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto 
informāciju saskaņā ar 2. punktu, Komisija 
publicē atskaiti, kurai, ja nepieciešams, 
pievieno priekšlikumu par direktīvu, kura 
paredz grozījumus šīs direktīvas pielikumā.

3. Pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto 
informāciju saskaņā ar 2. pumktu, Komisija 
publicē atskaiti, kurai, ja nepieciešams, 
pievieno likumdošanas priekšlikumu, kura 
paredz grozījumus šajā direktīvā. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas II pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo situāciju/apstākļiem. 

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 137
4. panta  3. punkta 1. apakšpunkts  

3. Pamatojoties uz ES dalībvalstu iesniegto 
informāciju saskaņā ar 2. punktu, Komisija 
publicē atskaiti, kurai, ja nepieciešams, 
pievieno priekšlikumu par direktīvu, kura 
paredz grozījumus šīs direktīvas I 
pielikumā.   

3. Pamatojoties uz dalībvalstu publicētajiem 
pārskatiem saskaņā ar 2. punktu, Komisija 
publicē atskaiti, kurai, ja nepieciešams, 
pievieno priekšlikumu par likumdošanu, 
kura paredz grozījumus šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprinās un vienkāršos Komisijas ierosinājumu, skaidri pieprasot no ES 
dalībvalstīm ievērot vispārpieņemto ES kritēriju kopumu robežvērtību noteikšanai. Tam 
nepieciešamais mehānisms ir noteikts  direktīvas I.pielikumā. Atšķirībā no vispārpieņemtajiem ES 
standartiem, tas nodrošinās elastīgus, bet obligātus ES vispārējos noteikumus pazemes ūdeņu 
aizsardzībai, ar kuru palīdzību ES dalībvalstis varēs pievērsties nozīmīgiem draudiem pazemes 
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ūdeņu objektiem saskaņā ar to konkrēto nacionālo un reģionālo atrašanās vietu un apstākļiem. 

‘Vispārpieņemtos ES noteikumus ‘robežvērtību noteikšanai’ būs nepieciešams izklāstīt Direktīvas 
pielikumā.

Grozījums, ko iesniedzAnja Weisgerber

Grozījums 138
4. a pants (jauns)

Kopienas līmenī  ieviesto pazemes ūdeņu 
kvalitātes standartu un vielu saraksta 
pārskatīšana
Vispirms trīs gadus pēc galīgā termiņa, 
kuru nosaka 4. panta 2. punkts un pēc tam 
katrus sešus gadus,

- Komisija pārskata pazemes ūdeņu 
kvalitātes standartus, kuri ieviesti Kopienas 
līmenī (I pielikums) pamatojoties, konkrēti, 
uz ES dalībvalstu sniegto informāciju 
saskaņā ar  4. panta 2. punktu, zinātnisko 
un tehnisko progresu un komitejas viedokli, 
kas izklāstīts Direktīvas 2000/60/EC 16. 
panta 5.punktā; 
- Komisija izstrādās īsu atskaiti un, ja 
nepieciešams, iesniegs priekšlikumus 
direktīvai, izdarot grozījumus piesārņotāju 
sarakstā un/vai attiecīgajās piesārņotāju 
koncentrācijās, un sarakstu, kas aizvietos 
Direktīvas 80/68/EEC I pielikumu, saskaņā 
ar procedūru, kuru nosaka Līguma 251. 
pants.

Or. de

Pamatojums

Pretējā gadījumā vielas, kas uzskaitītas I pielikumā vairs netiks ņemtas vērā, kad 201-003. 
gadā beigsies Direktīvas 80/68/EEC darbības laiks.

Grozījums, ko iesniedzKarl-Heinz Florenz

Grozījums 139
4.a pants  (jauns)
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Lai nodrošinātu minimālo standartu 
noteikto aizsardzības līmeni pazemes 
ūdeņiem (ja 9. grozījums tiek pieņemts: 
pazemes ūdeņu kvalitātes standarti)  
konkrētām vielām tiks noteiktas vienotas  
robežvērtības, kuras, gadījumos, ja tās tiek 
pārsniegtas, norāda, ka pazemes ūdeņi 
vairāk nav labā ķīmiskā stāvoklī. 

Or. de

Pamatojums

Viedoklis, ka katrai  dalībvalstij pašai pēc saviem ieskatiem ir jāizlemj, kuras robežvērtības 
un koncentrācijas izmantot, nosakot ūdens objekta labu ķīmisko kvalitāti, ir pretrunā ar WFD 
direktīvas mērķi panākt labu pazemes ūdeņu stāvokli visā Eiropā. Dažādas robežvērtības 
dalībvalstīs nenovēršami novedīs pie konkurences deformācijas. No neproporcionālām 
prasībām var izvairīties, piemērojot WFD direktīvas 4.panta 5.  un 7. punktu.

Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 140
5. pants

Pants 5 svītrots
Kritēriji nozīmīgu vai ilgstošu augšupejošu 
tendenču noteikšanai un sākuma punktu 
noteikšanai tendenču izmaiņām uz 
pretējām 
Dalībvalstis noteiks jebkuras augšupejošas 
un ilgstošas tendences piesārņojumu 
koncentrācijās, kas atklātas pazemes ūdens 
objektos vai objektu grupās un noteiks 
sākuma punktus šo tendenču izmaiņām uz 
pretējām, saskaņā ar šīs direktīvas IV 
pielikumu. 
Tajos pazemes ūdens objektos, kuros ir 
noteiktas nozīmīgas un ilglaicīgas 
augšupejošas tendences piesārņotāju 
koncentrācijās, dalībvalstis šīs tendences 
mainīs saskaņā ar rīcības programmām, 
kas minētas  Direktīvas 2000/60/EC 11. 
pantā, lai pakāpeniski samazinātu pazemes 
ūdeņu piesārņojumu. 

Or. da
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Pamatojums

Mēs strādājam ar minimālo izmērāmo piesārņojuma līmeni, un, ja pazemes ūdeņos ir atrastas 
aktīvas vielas, piemērojam tūlītējus pasākumus. Tādēļ nav iemesla novērtēt, vai pastāv 
augšupejošas tendences. 

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 141
5. pants, virsraksts

Kritēriji nozīmīgu vai ilgstošu augšupejošu 
tendenču noteikšanai un sākuma punktu 
noteikšanai tendenču izmaiņām pretējā 
virzienā

Tendenču izmaiņām pretējā virzienā

Or. en

Grozījums, ko iesniedzDimitrios Papadimoulis

Grozījums 142
5. pants, virsraksts

Kritēriji nozīmīgu vai ilgstošu augšupejošu 
tendenču noteikšanai un sākuma punktu 
noteikšanai tendenču izmaiņām pretējā 
virzienā

Tendenču izmaiņām pretējā virzienā

Or. en

Grozījuma autoreCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 143
5. pants, virsraksts

Kritēriji nozīmīgu vai ilgstošu augšupejošu 
tendenču noteikšanai un sākuma punktu 
noteikšanai tendenču izmaiņām pretējā 
virzienā

Kritēriji nozīmīgu vai ilgstošu augšupejošu 
tendenču noteikšanai piesārņotājos, ar 
mērķi noteikt jebkuru nozīmīgu ūdens 
krājumu samazināšanos, un sākuma punktu 
noteikšanai tendenču izmaiņām pretējā 
virzienā

Or. es
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Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās vēlas atbilst jaunā grozījuma prasībām, ir jāīsteno WFD direktīva. Tās 
var noteikt tendences tikai tad, ja tām ir atbilstošas,  precīzas un caurskatāmas sistēmas 
pazemes ūdeņu uzraudzībai. 

Grozījuma autoreCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 144
5. panta, 1. punkts (jauns)

Lai atpazītu tendences un noteiktu sākuma 
punktus šādu tendenču mainīšanai uz 
pretējām, ES Dalībvalstīm ir nepieciešamas 
uzraudzības programmas, kā tas ir izklāstīts 
Direktīvas 2000/60/EC 8. Pantā, lai veikto 
visu ūdens ņemšanas punktu uzraudzību, 
no kuriem tiek saņemts ūdens cilvēku un 
lauksaimniecības patēriņam, it sevišķi 
ūdens ņemšanas punktiem vairāk kā 50 
cilvēku vajadzībām, jāveic šo punktu  
uzskaite un tie jāiekļauj caurskatāmā un 
pieejamā sarakstā. 

Or. es

Pamatojums

ES Dalībvalstīm, ja tās vēlas atbilst jaunā grozījuma prasībām, ir jāīsteno WFD direktīva. 
Tās var noteikt tendences tikai tad, ja tām ir atbilstošas,  precīzas un caurskatāmas sistēmas 
pazemes ūdeņu uzraudzībai.

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 145
5. panta 1. punkts

ES Dalībvalstis noteiks jebkuras 
augšupejošas un ilgstošas tendences 
piesārņojumu koncentrācijās, kas atklātas 
pazemes ūdens objektos vai objektu grupās
un noteiks sākuma punktus šo tendenču 
izmaiņām uz pretējām, saskaņā ar šīs 
Direktīvas IV pielikumu.

Dalībvalstis noteiks jebkuras augšupejošas 
un ilgstošas tendences piesārņojumu 
koncentrācijās, kas atklātas pazemes ūdens 
objektos vai objektu grupās, ņemot vērā 
cilvēku darbības ietekmes uz apkārtējo vidi 
Direktīvas 2000/60/EC 5. pantā minēto 
pārskatu. 
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Or. en

Pamatojums

Tā kā direktīvas mērķis ir mainīt uz pretējām nozīmīgas un ilgstošas augšupejošas tendences 
pazemes ūdeņu piesārņošanā, sākuma punktiem tendenču mainīšanai uz pretējām ir jābūt tiem 
punktiem, kuros tendences ir statistiski noteiktas kā pastāvošas, kas vairāk saskan ar 2. pantā 
sniegto formulējumu. Papildus tam, lai operatīvi noteiktu un paredzētu tendences, būtu jāizmanto 
WFD direktīvā sniegtā informācija (5. pants) par cilvēku darbības ietekmi uz upju baseiniem.  

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 146
5. panta 2. a punkts (jauns)

Kur nepieciešams, dalībvalstis saskaņā ar  
3. pantu  un II pielikumu noteiks papildus 
pazemes ūdeņu kvalitātes standartus 
attiecībā uz jebkuru citu piesārņotāju, kurš 
izraisa  ievērojamu ietekmi to teritorijām 
attiecībā uz nepieciešamo klasifikāciju 
pazemes ūdens objektam vai pazemes ūdens 
objektu grupām kā riska apdraudētām. 
Minētie pazemes ūdens kvalitātes standarti, 
inter alia, tiks piemēroti pazemes ūdeņu 
stāvokļa pārskatīšanas kontekstā, kā to 
paredz Direktīvas 2000/60/EC 5. (2) pants. 
Dalībvalstis pieņems juridiski saistošus 
noteikumus par pazemes ūdens objektu 
klasifikāciju to tendenču izteiksmē, kādas 
tie uzrāda. dalībvalstis publicēs savos upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos, kuri ir 
jāizveido saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EC 
13. pantu, visu pazemes ūdens objektu 
novērtējumu, ieskaitot informāciju par to, 
kā jebkuras paaugstinātas vērtības 
atsevišķos mērījumu punktos ietekmē 
vispārējo konkrētā pazemes ūdens objekta 
vai pazemes ūdens objektu grupas 
klasifikāciju tendenču novērtējuma 
izteiksmē. 

Or. de
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Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 147
5. panta 2. punkts

Tajos pazemes ūdens objektos, kuros ir 
noteiktas nozīmīgas un ilglaicīgas 
augšupejošas tendences piesārņotāju 
koncentrācijās, dalībvalstis šīs tendences 
mainīs saskaņā ar rīcības programmām, kas 
minētas  Direktīvas 2000/60/EC 11. pantā, 
lai pakāpeniski samazinātu pazemes ūdeņu 
piesārņojumu.

Dalībvalstis šīs tendences mainīs saskaņā ar 
rīcības programmām, kas minētas  
Direktīvas 2000/60/EC 11. pantā, lai 
pakāpeniski samazinātu pazemes ūdeņu 
piesārņojumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā direktīvas mērķis ir mainīt uz pretējām nozīmīgas un ilgstošas augšupejošas tendences 
pazemes ūdeņu piesārņošanā, sākuma punktiem tendenču mainīšanai uz pretējām ir jābūt tiem 
punktiem, kuros tendences ir statistiski noteiktas kā pastāvošas, kas vairāk saskan ar 2. Pantā 
sniegto formulējumu. Papildus tam, lai operatīvi noteiktu un paredzētu tendences, būtu jāizmanto 
WFD direktīvā sniegtā informācija (5. pants) par cilvēku darbības ietekmi uz upju baseiniem. 

Grozījuma autoreChrista Klaß

Grozījums 148
5. Panta 2. punkts

Aizvieto referenta 23.  grozījumu 

Tajos pazemes ūdens objektos, kuros ir 
noteiktas nozīmīgas un ilglaicīgas 
augšupejošas tendences piesārņotāju 
koncentrācijās, dalībvalstis šīs tendences 
mainīs saskaņā ar rīcības programmām, kas 
minētas  Direktīvas 2000/60/EC 11. pantā, 
lai pakāpeniski samazinātu pazemes ūdeņu 
piesārņojumu.

Tajos pazemes ūdens objektos, kuros ir 
noteiktas nozīmīgas un ilglaicīgas 
augšupejošas tendences piesārņotāju 
koncentrācijās salīdzinājumā ar bāzes 
koncentrācijām, dalībvalstis šīs tendences 
mainīs saskaņā ar rīcības programmām, kas 
minētas  Direktīvas 2000/60/EC 11. pantā, 
lai pakāpeniski samazinātu pazemes ūdeņu 
piesārņojumu un novērstu pasliktināšanos. 

Or. de
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Grozījums, ko iesniedzDimitrios Papadimoulis

Grozījums 149
5. panta 2. a punkts (jauns)

Ar mērķi pārliecināties, ka piesārņojuma 
oreoli no piesārņotajām vietām neizplatās 
pa noteiktu teritoriju un nepasliktina 
pazemes ūdens objekta ķīmisko kvalitāti, 
tiks veikts konkrēts tendenču novērtējums 
un tendenču izmaiņas uz pretējām attiecībā 
uz atbilstošajiem piesārņotājiem pazemes 
ūdens objektos, kuri ir pakļauti punktveida 
piesārņojuma avotu ietekmei.  

Or. en

Pamatojums

Ir pievienots jauns punkts, kas izriet no IV pielikuma, kas ir lietderīgi, lai  novērstu vietējas 
izcelsmes vai punktveida piesārņojuma neievērošanu rādījumu izlīdzināšanās rezultātā ar 
nepiesārņotajām uzraudzības vietām  lielākos pazemes ūdens objektos. 

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 150
5. panta 2. a  punkts(jauns)

Ar mērķi pārliecināties, ka piesārņojuma 
oreoli no piesārņotajām vietām neizplatās 
pa noteiktu teritoriju un nepasliktina 
pazemes ūdens objekta ķīmisko kvalitāti, 
tiks veikts konkrēts tendenču novērtējums 
un tendenču izmaiņas uz pretējām attiecībā 
uz atbilstošajiem piesārņotājiem pazemes 
ūdens objektos, kuri ir pakļauti punktveida 
piesārņojuma avotu ietekmei.  

Or. en

Pamatojums

Ir pievienots jauns punkts no WFD direktīvas IV pielikuma,  lai  novērstu vietējas izcelsmes vai 
punktveida piesārņojuma neievērošanu rādījumu izlīdzināšanās rezultātā ar nepiesārņotajām 
uzraudzības vietām  lielākos pazemes ūdens objektos. 
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Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 151
5. panta 2. a punkts (jauns)

Saskaņā ar virszemes ūdeņu un pazemes 
ūdeņu integrētas apsaimniekošanas 
prasībām, kompetentajām institūcijām 
jāveic uzraudzība attiecībā uz jebkuru 
iespējamo ūdens nesējslāņu pārmērīgu 
izmantošanu un ūdens līmeņa 
pazemināšanās ietekmi  uz piesārņotāju 
koncentrāciju pazemes ūdeņos, slapjainēs 
un aizsargājamajās zonās, un, ja 
nepieciešams, jāierosina mākslīga attiecīgā 
pazemes ūdens objekta  piepildīšana. 

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās vēlas atbilst jaunā grozījuma prasībām, ir jāīsteno WFD direktīva. Tās 
var noteikt tendences tikai tad, ja tām ir atbilstošas,  precīzas un caurskatāmas sistēmas 
pazemes ūdeņu uzraudzībai. 

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Grozījums 152
6. pants, virsraksts

Pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos

Pasākumi, lai novērstu piesārņotāju 
ievadīšanu pazemes ūdeņos

Or. en

Pamatojums

Jaunajā direktīvā par pazemes ūdeņiem būtu jānosaka to vielu saraksts, kuru nokļūšana pazemes 
ūdeņos ir jānovērš. 

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 153
Pants 6, Virsraksts
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Pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos

Pasākumi, lai novērstu piesārņotāju 
ievadīšanu pazemes ūdeņos

Or. en

Pamatojums

Pazemes ūdeņu aizsardzība pret piesārņošanu ir daudz efektīvāka par mēģinājumiem izmantot 
vispārējos standartus kā pamatu piesārņotu pazemes ūdeņu atjaunošanai. Komisijas priekšlikums 
pilnībā nenodrošina aizsardzību, kuru šobrīd piedāvā 1980. gada direktīvā par pazemes ūdeņiem.  
Šie grozījumi 6.  Pantā tādēļ ir vitāli svarīgi pazemes ūdeņu aizsardzībā visā ES. Izmaiņām 
virsrakstā izmantoti WFD direktīvas 4.panta  formulējumi.  

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 154
6. pants, virsraksts

Pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos

Pasākumi, lai novērstu piesārņotāju 
ievadīšanu pazemes ūdenī

Or. en

Pamatojums

Pazemes ūdeņu aizsardzība pret piesārņošanu ir daudz efektīvāka par mēģinājumiem izmantot 
vispārējos standartus kā pamatu piesārņotu pazemes ūdeņu atjaunošanai. Komisijas priekšlikums 
pilnībā nenodrošina aizsardzību, kuru šobrīd piedāvā 1980. gada direktīvā par pazemes ūdeņiem.  
Šie grozījumi 6. pantā tādēļ ir vitāli svarīgi pazemes ūdeņu aizsardzībā visā ES. Izmaiņām 
virsrakstā izmantoti WFD direktīvas 4 .panta  formulējumi.

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 155
6. pants, virsraksts

Pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu
netiešās izplūdes pazemes ūdenī

Pasākumi, lai novērstu piesārņotāju 
ievadīšanu pazemes ūdenī

Or. en

Pamatojums

Izmaiņām virsrakstā izmantoti WFD direktīvas 4. panta  formulējumi. No dalībvalstīm tiek 
pieprasīts koncentrēties uz bīstamu piesārņotāju izplūžu novēršanu.
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Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 156
6. pants

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3)  
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu 
apgabalam ietver jebkuru netiešo izplūžu 
novēršanu pazemes ūdeņos attiecībā uz 
minētās direktīvas VIII pielikumā no1. līdz 
6.. punktam  minētajiem piesārņotājiem. 

ES un Dalībvalstis novērsīs to vielu izplūdi, 
kas atbilst Pielikuma III a kritērijiem ar 
sekojošo pasākumu palīdzību:

Turklāt attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC 
VIII pielikuma no 7. līdz 12. punktam 
minētajiem piesārņotājiem, pasākumu 
programma, kas ietverta šīs direktīvas 11. 
(3) pantā, paredzēs noteikumu, ka jebkuras 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos tiks 
pieļautas tikai tādā gadījumā, ja šīs 
izplūdes nepakļauj riskam laba pazemes 
ūdens ķīmiskās kvalitātes sasniegšanu. 

1. Dalībvalstis noteiks to piesārņotāju 
sarakstu, kuri atbilst III a pielikuma 
prasībām, un kas izraisa sevišķas bažas 
upju baseina apgabalā, ieskaitot tās vielas, 
kuras ir norādītas Direktīvas 2000/60/EC 
VIII pielikumā no 1) līdz 9) apakšpunktam 
un X pielikumā. 

2. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plānos, saskaņā ar   
Direktīvas 2000/60/EC VII pielikumu, 
iekļaus:
(a) augstāk minēto noteiktu vielu sarakstu;
(b) pasākumus, kas veikti izplūžu 
novēršanai; un 
(c) šo pasākumu efektivitātes novērtējumu.

3. Eiropas Parlaments un Padome veiks 
konkrētus pasākumus, lai novērstu 
atsevišķu piesārņotāju vai to grupu izplūdi 
pazemes ūdeņos. Minētie pasākumi tiks 
realizēti, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumiem, kas izvirzīti saskaņā ar 
kārtību Direktīvas 2000/60/EC 16. pantā 
izklāstīto kārtību. 
4.  Šajā procesā Komisija, sastādot to vielu 
sarakstu, kuru iekļūšanu pazemes ūdeņos 
ir jānovērš, izmantos vienkāršotu, uz risku 
pamatotu novērtējuma procedūru, kā 
minēts Direktīvas 2000/60/EC 16. (2) 
pantā, īpaši pievēršot uzmanību:
- ķīmisko īpašību kritērijiem šīs direktīvas 
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III a pielikumā; 
- konkrēto noturību pazemes ūdeņos; vai 
pierādījumus par plaši izplatītu klātbūtni 
pazemes ūdeņos, piemēram, datus, kas 
norāda uz to klātbūtni, mobilitāti un 
izmantošanas šablonus.  

Or. en

Pamatojums

Jaunajai direktīvai par pazemes ūdeņiem vajadzētu noteikt to vielu sarakstu, kuru iekļūšana 
pazemes ūdeņos ir jānovērš. Pasākumus, lai novērstu piesārņotāju iekļūšanu pazemes ūdeņos, ir 
jāveic divos līmeņos: Dalībvalstīm būtu jāuzņemas vispārējas saistības novērst piesārņojošu vielu 
iekļūšanu savos pazemes ūdeņos, un Komisijai būtu jāuzņemas pienākums norādīt piesārņojošās 
vielas, kas izraisa bažas ES līmenī un jāierosina atbilstīgi pasākumi tālākas izplūdes novēršanai. 
Kārtība to vielu izvēlei, kuru izplūde novēršama, var tikt apvienota ar kārtību prioritāro vielu 
noteikšanai, kas izklāstīta WFD direktīvas 16. pantā un Ekspertu konsultatīvā foruma par 
prioritāro vielu noteikšanu darbā, neizraisot ievērojamu darba slodzes pieaugumu.  

Grozījums, ko iesniedzHolger Krahmer

Grozījums 157
6. panta

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) 
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu 
apgabalam ietver jebkuru netiešo izplūžu 
novēršanu pazemes ūdeņos attiecībā uz 
piesārņotājiem, kas  minēti direktīvas VIII 
pielikumā no 1. līdz 6. punktam.  

Lai panāktu mērķi novērst vai izvairīties no 
netiešajām piesārņotāju izplūdēm pazemes 
ūdeņos, kā izklāstīts  Direktīvas 2000/60/EC 
4. panta, 1. punkta b)un i) apakšpunktos, 
dalībvalstis, ieviešot programmas saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EC 11. panta 
prasībām, it sevišķi pamatpasākumus, kas 
noteikti tās 11. panta 3. a punkta g) un h) 
apakšpunktos  u,n neierobežojot 11. panta, 
3. punkta j) apakšpunkta darbību attiecībā 
uz tiešajām izplūdēm, nodrošina, ka 

Turklāt, attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC 
VIII Pielikuma punktos 7 līdz 12 
minētajiem piesārņotājiem, pasākumu 
programma, kas ietverta šīs Direktīvas 
Pantā   11(3), paredzēs noteikumu, ka 
jebkuras netiešās izplūdes pazemes ūdeņos 
tiks pieļautas tikai tādā gadījumā, ja šīs
izplūdes nepakļauj riskam laba pazemes 
ūdens ķīmiskās kvalitātes sasniegšanu.

a) konkrētu piesārņotāju netiešās izplūdes, 
emisijas un nokļūšana pazemes ūdeņos, 
kuri minēti  Direktīvas 2000/60/EC VIII 
pielikumā no  1. līdz 6. punktam tiek 
novērstas un 
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b) citu piesārņotāju netiešās izplūdes tiek 
ierobežotas, izmantojot labāko apkārtējās 
vides aizsardzības praksi un vislabāko 
pieejamo tehnoloģiju, ņemot vērā 
rentabilitāti un proporcionalitāti tādā 
veidā, ka izplūdes nepakļauj riskam, 
iegūstot labu pazemes ūdeņu ķīmisko 
kvalitāti.  

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 2000/60/EC VIII pielikumā no 1. līdz 6. punktam minēto piesārņotāju netiešās 
izplūdes, kā īpaši bīstamas ūdenim, ir jānovērš.  
Kas attiecas uz citiem piesārņotājiem, to izplūdes būtu jāierobežo, lai nodrošinātu labu 
pazemes ūdeņu stāvokli.  Tāpat kā attiecībā uz ierobežojumiem izplūdēm virszemes ūdeņos, 
(Direktīvas 2000/60/EG 16. pants, 6.2 punkts), šajā gadījumā jāņem vērā rentabilitāte un 
proporcionalitāte. 

Grozījums, ko iesniedzChrista Klaß

Grozījums 158
6. panta 1. punkts

Aizvieto ziņotāja 24.grozījumu 

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) 
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu 
apgabalam ietver jebkuru netiešo izplūžu 
novēršanu pazemes ūdeņos attiecībā uz 
minētās direktīvas VIII pielikumana no 1. 
līdz 6. punktam minētajiem piesārņotājiem.

Lai panāktu mērķi novērst vai izvairīties no 
netiešajām piesārņotāju izplūdēm pazemes 
ūdeņos, kā izklāstīts  Direktīvas 2000/60/EC 
4. panta, 1. punkta b) un i) apakšpunktā 
dalībvalstis, ieviešot programmas saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EC 11. panta 
prasībām, it sevišķi pamatpasākumus, kas 
noteikti tās 11. panta 3. punkta g) un h) 
apakšpunktos un, neierobežojot 11. panta, 
3. punkta j) apakš punkta darbību attiecībā 
uz tiešajām izplūdēm,   nodrošina, ka 

a) konkrētu piesārņotāju netiešās izplūdes 
pazemes ūdeņos, kuri minēti  Direktīvas 
2000/60/EC VIII pielikumā  no 1. līdz 6. 
punktam, tiek novērstas un 
b) citu piesārņotāju netiešās izplūdes tiek 
ierobežotas, pielietojot labāko apkārtējās 
vides aizsardzības praksi un vislabāko 
pieejamo tehnoloģiju, tādā veidā, ka 
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pazemes ūdeņu kvalitātes pasliktināšanās 
netiek pieļauta un tiek novērsta saskaņā ar 
šī panta  2. a punktu. 

Or. de

Pamatojums

Redakcijas izmaiņas, piedāvājot  frāzi „vismaz“. Lai nodrošinātu pazemes ūdeņu aizsardzību 
un  piesardzības pasākumus, ne vienmēr ir pietiekami pieprasīt tikai labākās prakses vai 
tehnoloģijas izmantošanu. Šajā gadījumā, ja nepieciešams, ir jāveic arī tālākie pasākumi. 
Tāpat kā gadījumā ar kombinēto pieeju virszemes ūdeņiem, kuru iestrādā 10. Pants, labākās 
vides prakses un tehnoloģiju izmantošana arī ir noteikta tikai kā minimālā prasība pazemes 
ūdeņu aizsardzībai. 

Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 160
Pants 6

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6.
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11. (3) 
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem un 
gadījumos, kad piesārņošana tiek 
atvasināta no ES regulētajām stratēģijām 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju, dalībvalstis 
nodrošina, ka pasākumu programma katram 
upju baseinu apgabalam ietver jebkuru 
netiešo izplūžu novēršanu pazemes ūdeņos 
attiecībā uz minētās direktīvas VIII 
pielikumā no  1. līdz 9. un 11. punktam 
minētajiem piesārņotājiem.

Turklāt attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC 
VIII pielikumā no 7. līdz 12. punktam 
minētajiem piesārņotājiem, pasākumu 
programma, kas ietverta šīs direktīvas   
11.(3) pantā, paredzēs noteikumu, ka 
jebkuras netiešās izplūdes pazemes ūdeņos 
tiks pieļautas tikai tādā gadījumā, ja šīs 
izplūdes nepakļauj riskam laba pazemes 
ūdens ķīmiskās kvalitātes sasniegšanu.

svītrots

Dalībvalstīm tiks nodrošināti šim mērķim 
nepieciešamie minimālie līdzekļi, lai tās 
varētu iekasēt maksu par piesārņotājiem, 
kas atbilstu uzraudzības izdevumiem un 
izraisītā kaitējuma novēršanai. 
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Or. da

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstīm tiktu piešķirta patiesa iespēja veikt preventīvus pasākumus, un tas 
ir iespējams tikai, ja tām ir dota iespēja izmantot fiskālus pasākumus, un ja Komisija regulē 
šos politikas aspektus, pamatojoties uz iekšējā tirgus likumiem, lai nodrošinātu labāko praksi, 
jo iekšējā tirgus likumi ir svarīgāki par vides likumiem.  
Izmaiņas atsaucē uz 6. punktu, iekļaujot  7.,8., 9. un 11.punktu  arī ir svarīgas, jo tās aptver 
visu, kam ir sakars ar pesticīdiem, metāliem, fosfātiem un nitrātiem. 

Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Grozījums 161
6. panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā  no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem. 
Dalībvalstīm vajadzētu stimulēt tos, kas 
uzsāk vai ir atbildīgi par cilvēku darbību un 
apdzīvoto teritoriju paplašināšanu, 
piedalīties sabiedrības  informēšanas un 
konsultāciju procesā, kuru nosaka  
Direktīvas 2000/60/EC 14 .pants, jo viņiem 
ir jāapzinās savas rīcības ietekme nākotnē 
uz pazemes ūdeņu patēriņu un 
izmantošanu. Dalībvalstis nodrošinās, ka šī 
informācija tiek padarīta pieejama  
sabiedrībai, lai iegūtu atsauksmes no tās.

Or. es

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 162
.6. panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11. (3) 
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11. (3) 
pantā izklāstītajiem pamatpasākumiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
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programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

programma katram upju baseinu apgabalam 
ir vērsta uz jebkuru netiešo izplūžu 
novēršanu pazemes ūdeņos attiecībā uz 
minētās Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 
9. punktam minētajiem bīstamajiem
piesārņotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmais punkt pieprasa no dalībvalstīm koncentrēties uz bīstamu piesārņotāju izplūdēm. 

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 163
6. panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem, 
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
direktīvas VIII pielikumā no  1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ir vērsta uz jebkuru netiešo izplūžu 
novēršanu pazemes ūdeņos attiecībā uz 
minētās direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 
9. punktam minētajiem bīstamajiem
piesārņotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pirmais punkts pieprasa no dalībvalstīm koncentrēties uz bīstamu piesārņotāju izplūdēm.  

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 164
6. panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver netiešo ieplūžu novēršanu pazemes 
ūdeņos attiecībā uz katru no minētās 
direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 9. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.
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Or. en

Pamatojums

Pazemes ūdeņu aizsardzība pret piesārņošanu ir daudz efektīvāka par mēģinājumiem izmantot 
vispārējos standartus kā pamatu piesārņotu pazemes ūdeņu atjaunošanai. Komisijas priekšlikums 
pilnībā nenodrošina aizsardzību, kuru šobrīd  piedāvā 1980. gada direktīvā par pazemes ūdeņiem.  
Šie grozījumi 6.  pantā tādēļ ir vitāli svarīgi pazemes ūdeņu aizsardzībā visā ES. 

Grozījums, ko iesniedzKarl-Heinz Florenz

Grozījums 165
6.panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem un 
attiecībā uz pazemes ūdeņu objektiem, kuri 
ir pakļauti riskam nesasniegt labu ķīmisko 
kvalitāti, arī jebkuram no tiem 
piesārņotājiem, kas minēti šī pielikuma .9 
un 11. punktā.

Or. de

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams, vismaz attiecībā uz jau piesārņotajiem pazemes ūdens 
objektiem, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret netiešajām biocīdu, pesticīdu, nitrātu un 
fosfātu ievadīšanām. Tā kā šie pasākumi ir ierobežoti, attiecoties tikai uz tiem pazemes ūdens 
objektiem, kurus piesārņojums jau ir ietekmējis, tiek stimulētas tās zemkopības formas, kas ir 
mazāk kaitīgas pazemes ūdeņiem. Komisijas priekšlikums iekļaut šīs vielas 6(2) ir neefektīvs 
jo atļauja šo vielu netiešai izvadīšanai pazemes ūdenī nekad netiktu ne pieprasīta ne piešķirta. 

Grozījums, ko iesniedzMaría Sornosa Martínez

Grozījums 166
6.panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
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ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem.

ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6. 
punktam minētajiem piesārņotājiem, ņemot 
vērā zināšanas par reģiona hidroģeoloģisko 
darbību. 

Or. es

Pamatojums

Lai piemērotu preventīvos pasākumus, ir nepieciešama plašāka izpēte par ūdens nesējslāņu 
hidroģeoloģisko darbību reģionālā līmenī. 

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 167
6.panta 1. punkts

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā no 1. līdz 6.
punktam minētajiem piesārņotājiem.

Papildus Direktīvas 2000/60/EC 11.(3) pantā 
izklāstītajiem pamatpasākumiem,  
dalībvalstis nodrošina, ka pasākumu 
programma katram upju baseinu apgabalam 
ietver jebkuru netiešo izplūžu novēršanu 
pazemes ūdeņos attiecībā uz minētās 
Direktīvas VIII pielikumā minētajiem 
piesārņotājiem.

Or. da

Pamatojums

Piesārņojošo vielu izplūdes novēršana ir prioritāte, neatkarīgi no tā, par kādu piesārņotāju ir 
runa.

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 168
6.panta 1.a  punkts (jauns) 

Neierobežojot pazemes ūdeņu kvalitātes 
standartus, kas pazemes ūdeņu aizsardzībai 
ir noteikti citās sfērās, pirmais Punkts 
neattieksies uz izplūdēm, kas satur 
piesārņojošās vielas mazos daudzumos un 
koncentrācijās, tāpat arī uz pazemes ūdeņu 
mākslīgo papildināšanu sabiedrisko 
dzeramā ūdens krājumu vajadzībām. 
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Or. en

Pamatojums

Mākslīgo papildināšanu sabiedrisko dzeramā ūdens krājumu mērķiem pilnībā atbalsta Direktīvas 
2000/60/EC 11(f) pantā norādītā atļauju struktūra. Pilnīgs netiešo izplūžu aizliegums var nopietni 
traucēt pastāvošo un  ekoloģiski noturīgo praksi dzeramā ūdens ieguvei.  

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 169
6.panta 2. punkts

Turklāt attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no  7. līdz 12. punktam 
minētajiem piesārņotājiem šīs direktīvas 11. 
(3) pantā izklāstītā pasākumu programma 
ietvers noteikumu, ka jebkuras netiešās 
izplūdes pazemes ūdeņos tiks atļautas tikai 
ar nosacījumu, ka šī izplūde nepakļauj 
riskam  laba pazemes ūdeņu ķīmiskā 
sastāva panākšanu. 

svītrots

Or. da

Pamatojums

Skat. Pamatojumu 167. Grozījumam. Turklāt mēs nevēlamies tādu Direktīvu, kas atļautu veikt 
piesārņošanu līdz laba ķīmiskās kvalitātes zemākajām vērtībām. Tieši pretēji, mēs vēlamies 
esošā stāvokļa saglabāšanu. 

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 170
6.panta 2. punkts

Turklāt, attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no 7. līdz 12. punktam 
minētajiem piesārņotājiem, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma ietvers noteikumu, ka jebkuras 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos tiks 
atļautas tikai ar nosacījumu, ka šī izplūde 
nepakļauj riskam  labu pazemes ūdeņu 
ķīmiskā sastāva panākšanu

Attiecībā uz jebkuriem piesārņotājiem, 
ieskaitot tos, kuri minēti Direktīvas 
2000/60/EC  VIII pielikumā, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma nodrošinās, ka jebkuras netiešās 
ieplūdes pazemes ūdeņos tiks ierobežotas ar 
mērķi izvairīties no piesārņošanas.

Or. en
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Pamatojums

Otrais punkts nodrošina, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai ierobežotu piesārņotāju ieplūšanu 
pazemes ūdeņos, lai izvairītos no piesārņošanas. 

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 171
6.panta 2. punkts

Turklāt attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no  7. līdz 12. punktiem 
minētajiem piesārņotājiem, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma ietvers noteikumu, ka jebkuras 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos tiks 
atļautas tikai ar nosacījumu, ka šī izplūde 
nepakļauj riskam  laba pazemes ūdeņu 
ķīmiskā sastāva panākšanu

Attiecībā uz jebkuriem piesārņotājiem, 
ieskaitot tos, kuri minēti Direktīvas 
2000/60/EC  VIII pielikumā, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma nodrošinās, ka jebkuras netiešās 
ieplūdes pazemes ūdeņos tiks ierobežotas ar 
mērķi izvairīties no piesārņošanas.

Or. en

Pamatojums

Otrais punktss nodrošina, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai ierobežotu piesārņotāju ieplūšanu 
pazemes ūdeņos, lai izvairītos no piesārņošanas. 

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 172
6.panta 2. punkts

Turklāt attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no 7. līdz 12. punktiem 
minētajiem piesārņotājiem, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma ietvers noteikumu, ka jebkuras 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos tiks 
atļautas tikai ar nosacījumu, ka šī izplūde
nepakļauj riskam  laba pazemes ūdeņu 
ķīmiskā sastāva panākšanu.

Attiecībā uz jebkuriem piesārņotājiem, 
ieskaitot tos, kuri minēti Direktīvas 
2000/60/EC  VIII pielikumā, šīs direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma nodrošinās, ka jebkuras netiešās 
ieplūdes pazemes ūdeņos tiks atļautas tikai 
ar nosacījumu, ka šī ieplūde nepakļauj 
riskam  laba pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva 
panākšanu.

Or. en
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Pamatojums

Otrais Punkts nodrošina, ka ES Dalībvalstis veic pasākumus, lai ierobežotu piesārņotāju ieplūšanu 
pazemes ūdeņos, lai izvairītos no piesārņošanas.

Grozījums, ko iesniedzGyula Hegyi

Grozījums 173
6.panta 2. punkts

Turklāt, attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no 7. līdz 12. punktam 
minētajiem piesārņotājiem, šīs Direktīvas 
11. (3) pantā izklāstītā pasākumu 
programma ietvers noteikumu, ka jebkuras 
netiešās izplūdes pazemes ūdeņos tiks 
atļautas tikai ar nosacījumu, ka šī izplūde 
nepakļauj riskam  laba pazemes ūdeņu 
ķīmiskā sastāva panākšanu.

Turklāt, attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC  
VIII pielikumā no 7. līdz 12. punktiem 
minētajiem piesārņotājiem, šīs direktīvas 11. 
(3) pantā izklāstītā pasākumu programma 
ietvers noteikumu, ka jebkuras netiešās 
izplūdes pazemes ūdeņos tiks atļautas tikai 
Ja iepriekšēja izpēte parāda, ka:

- ka šī izplūde nepakļauj riskam  laba 
pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva panākšanu; 

- izplūdei nav kaitīgas iedarbības uz augsni 
vai pazemes ūdeņiem izplūdes apkārtnē.
To pazemes ūdeņu kvalitāte, kurus ietekmē 
netiešās izplūdes, ja tas ir pamatoti, tiks 
uzraudzīta.  

Or. en

Pamatojums

Atvasinātā pazemes ūdeņu direktīvai  vajadzētu paredzēt vismaz to pašu aizsardzības līmeni, kā tas, 
kuru nosaka Direktīva 80/68/EEC . 80/68/EEC 4. panta 1. punktss  nosaka:
“Lai izpildītu 3. panta a) apakšpunktā paredzētos pienākumus, dalībvalstis: 

- aizliedz I saraksta vielu tiešas izvadīšanas,
- iepriekš izmeklē šo vielu jebkādu apglabāšanu vai izgāšanu apglabāšanas nolūkā, ja 
minētās var radīt netiešu izvadīšanu. Ņemot vērā izmeklēšanas [iznākumu], dalībvalstis 
aizliedz šādu darbību vai piešķir atļauju ar nosacījumu, ka tiek ievērota tehniskā piesardzība, 
lai izvairītos no šādas izvadīšanas,”

Vispārējais pazemes ūdens objektu ķīmiskā kvalitāte Eiropā pasliktinās; tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, 
lai jebkuriem likumdošanas dokumentiem, kuri tiek rakstīti attiecībā uz pazemes ūdeņu aizsardzību, 
būtu stingras prasības. 



PE 350.247v01-00 64/98 AM\550205LV.doc

LV              Ārējais tulkojums

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 174
6.panta 2 a. punkts (jauns)

Pasākumi, kas pieprasīti šajā pantā, 
paredzēs labākās ekoloģiskās prakses un 
labākās pieejamās tehnoloģijas ievērošanu,  
būs tehniski saprātīgi un bez nesamērīgas 
dārdzības. 

Or. en

Pamatojums

Trešais punktss nodrošina, ka pasākumiem piemēro labāko praksi, bet tie ir samērīgi.  

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 175
6.panta 2 a. punkts (jauns) 

Pasākumi, kas pieprasīti šajā pantā, 
paredzēs labākās ekoloģiskās prakses un 
labākās pieejamās tehnoloģijas ievērošanu,  
būs tehniski saprātīgi un bez nesamērīgas 
dārdzības.

Or. en

Pamatojums

Trešais punkts nodrošina, ka pasākumiem piemēro labāko praksi, bet tie ir samērīgi.  

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 176
6.panta 2 a. punkts (jauns)

Pasākumi, kas pieprasīti šajā pantā, 
paredzēs labākās ekoloģiskās prakses un 
labākās pieejamās tehnoloģijas ievērošanu,  
būs tehniski saprātīgi un bez nesamērīgas 
dārdzības.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka pasākumiem piemēro labāko praksi, bet ir samērīgi.

Grozījums, ko iesniedzPéter Olajos

Grozījums 177
6.panta 2. a punkts (jauns)

Atļaujot netiešās izplūdes, ja tas ir 
pamatoti,  jāņem vērā difūzie avoti, kuriem 
ir ietekme uz pazemes ūdeņiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņošanu tiek piemērota kombinētā pieeja 
(izskatot punktveida un difūzos avotus), tāpat kā tas jau ir noteikts WFD direktīvā (2000/60/EC) 
attiecībā uz virszemes ūdeņiem.  

Grozījums, ko iesniedzCaroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Grozījums 178
6.panta 2. b punkts (jauns)

Izvadīšana var tikt izslēgta no minētā panta 
prasībām tikai, ja daudzuma vai 
koncentrācijas dēļ tā nepārstāv patreizēju 
vai nākotnes risku izraisīt kvalitātes 
pasliktināšanos uzņemošajā pazemes ūdenī.  

Or. en

Pamatojums

Jaunais ceturtais punkts iestrādā noteikumu, kas aizliedz izņēmumus, ja vien ieplūde nav tik maza, 
ka tā neietekmē pazemes ūdens kvalitāti.  

Grozījums, ko iesniedzLinda McAvan, María Sornosa Martínez

Grozījums 179
6.panta 2. b. punkts (jauns) 

Izvadīšana var tikt izslēgta no minētā panta 
prasībām tikai, ja daudzuma vai 
koncentrācijas dēļ tā nepārstāv patreizēju 



PE 350.247v01-00 66/98 AM\550205LV.doc

LV              Ārējais tulkojums

vai nākotnes risku izraisīt kvalitātes 
pasliktināšanos uzņemošajā pazemes ūdenī.  

Or. en

Pamatojums

Jaunajā ceturtajā punktā ir iestrādāts noteikums, kas aizliedz izņēmumus, ja vien ieplūde nav tik 
maza, ka tā neietekmē pazemes ūdens kvalitāti.

Grozījums, ko iesniedzGyula Hegyi

Grozījums 180
6. a pants (jauns)

Pants 6a
Iepriekšējā izpēte, kas minēta 6. Pantā, 
ietvers arī attiecīgās teritorijas 
hidroģeoloģisko pārbaudi, iespējamo 
augsnes un pamatzemes attīrīšanās spēju 
noteikšanu un piesārņošanas un pazemes 
ūdeņu kvalitātes izmainīšanas risku 
izplūdes rezultātā un noteiks, vai vielu 
izplūdināšana pazemes ūdenī ir 
apmierinošs risinājums no ekoloģijas 
viedokļa. 

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ievērot Direktīvu 80/68/EEC. Formulējums atbilst Direktīvai 80/68/EEC.

Grozījums, ko iesniedzDorette Corbey  

Grozījums 181
6. a pants (jauns)

Pants 6a 
Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 

2000/60/EC 10. pantu veiks pasākumus, lai 
pazemes ūdeņu piesārņošanas izmaksas 
segtu tas, kas tos piesārņojis.
Ja iekšējā tirgū izplatīto preču ražošana vai 
izmantošana ir pazemes ūdeņu 
piesārņošanas avots, Komisija veiks 
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pasākumus, lai piemērotu atbilstošas un 
samērīgas soda naudas attiecībā uz 
atbilstošajiem piesārņojuma avotiem. 

Or. nl

Pamatojums

WFD direktīva prasa no dalībvalstīm ūdens izmantošanas izmaksas segt, vadoties no principa 
„piesārņotājs maksā“. Tām līdz 201-000. gadam jāatskaitās par to, kā tās ir to  panākušas. 
Privātpersonu un vietējo administrāciju ķīmisko  herbicīdu izmantošana ir galvenais pazemes 
ūdeņu piesārņošanas avots. Pat tā saucamās videi draudzīgās alternatīvas – lai gan ir 
labākas augsnei – tomēr joprojām ir ļoti kaitīgas pazemes ūdeņiem.

Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 182
6. a pants (jauns)

Pants 6 a
Pētījumi un izplatīšana
Komisija, saskaņojot to ar dalībvalstīm,  
veicinās zināmo metožu izplatīšanu 
attiecībā uz parametru izmērīšanu un 
aprēķināšanu ūdens nesējslāņu 
raksturošanai un uzraudzībai un stimulēs 
jaunus pētījumus, lai uzlabotu pazemes 
ūdens objektu un to kvalitātes  uzraudzībai 
un apsaimniekošanai pieejamās 
tehnoloģijas. 

Or. es

Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 183
6. b pants (jauns)

6. b pants
Kūrvietu un dziedniecisko ūdeņu avotu 

aizsardzība 

Komisija un dalībvalstis izstrādās kopīgu 
metodoloģiju to ūdens nesējslāņu 
aizsargājamo teritoriju noteikšanai, kas  
apgādā kūrvietas un dziedniecisko ūdeņu 
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avotus ar mērķi nodrošināt, ka šīs 
teritorijas tiek  ņemtas vērā, plānojot 
rūpnieciskās un pilsētu darbības.   

Or. es

Pamatojums

Kūrvietas un dziedniecisko ūdeņu avoti netika iekļauti Komisijas priekšlikumos, neskatoties 
uz faktu, ka tie ir visaugstākās kvalitātes ūdeņi Eiropas Savienībā.  Ir jāievieš speciāla 
aizsardzība ūdens nesējslāņiem, kas to apgādā un jāveic preventīvi pasākumi virszemes  
līmenī. 

Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 184
8. panta 1. a punkts (jauns)

Padome noteiks kopīgu metodoloģiju ūdens 
nesējslāņu kataloģizācijai, gatavojoties  
Inspire programmas ieviešanai.  Šajā 
sakarībā dalībvalstis sāks vākt datus, tiklīdz 
šī direktīva stāsies spēkā. 

Or. es

Pamatojums

Gatavojoties Inspire programmas, kura patlaban tiek izskatīta Parlamentā,  ieviešanai 
(attiecībā uz pazemes ūdens objektu digitālo reģistrāciju) ir jānosaka datu vākšanas 
metodoloģija. Šī iemesla dēļ  dalībvalstīm ir jāiesaistās datu vākšanas metodoloģijas darbā. 

Grozījuma autoreChrista Klaß

Grozījums 185
I pielikuma A daļa (jauna), 

Aizstāj referenta 30. grozījumu 

A. Riskam pakļauto pazemes ūdens objektu 
stāvokļa klasifikācija un novērtējums 
Pēc novērtējuma iesniegšanas un atsevišķu 
mērījumu punktu klasifikācijas, 
pamatojoties uz 3.panta no 1. līdz 3. punkta 
noteikumiem, tiks veikta riskam pakļauto 
pazemes ūdens objektu vai riskam pakļauto 
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pazemes ūdens objektu grupu klasifikācija, 
saskaņā ar  Direktīvas 2000/60/EC 5. 
pantu. 
To mērījumu punktu proporcija, kas 
klasificēti kā esoši labā ķīmiskā stāvoklī, ir 
noteicoša, lai kvalificētu pazemes ūdens 
objektu vai pazemes ūdens objektu grupu 
kopumā, ja var tikt apstiprināts, ka vismaz 
70% pazemes ūdens objekta teritorijas 
atbilst standartiem un/vai ne vairāk 30 km2  

pazemes ūdens objekta iekšienē ir 
piesārņotās zonas, pie noteikuma, ka 
pazemes ūdens objekta vai objektu grupas 
skartās daļas neapdraud ekoloģisko mērķu 
sasniegšanu visam pazemes ūdens 
objektam vai objektu grupai, un/vai, ka tur, 
kur tas ir atbilstīgi, tiek ievērotas  
Direktīvas 2000/60/EC 7. panta prasības. 
Augšējā ūdens nesējslānī tiek veiktas 
atbilstošās pārbaudes. 

Or. de

Grozījums, ko iesniedzHolger Krahmer

Grozījums 186
I  pielikuma A daļa (jauna)

A. Riskam pakļauto pazemes ūdens objektu
stāvokļa klasifikācija un novērtējums
Pēc novērtējuma iesniegšanas un atsevišķu 
mērījumu punktu klasifikācijas 
pamatojoties uz 3.panta no 1. līdz 3. punkta 
noteikumiem, tiks veikta riskam pakļauto 
pazemes ūdens objektu vai riskam pakļauto 
pazemes ūdens objektu grupu klasifikācija, 
saskaņā ar  Direktīvas 2000/60/EC 5. 
pantu.
To mērījumu punktu proporcija, kas 
klasificēti kā esoši labā ķīmiskā stāvoklī, ir 
noteicoša, lai kvalificētu pazemes ūdens 
objektu vai pazemes ūdens objektu grupu 
kopumā, ja var tikt apstiprināts, ka vismaz 
70% pazemes ūdens objekta teritorijas 
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atbilst standartiem

Or. de

Pamatojums

Ar standartiem neatbilstošu mērījuma punktu nepietiek, lai klasificētu visu pazemes ūdens 
objektu kā sliktā stāvoklī esošu. Tas nav pamatoti, ja mērījumu punkts nepārstāv visu pazemes 
ūdens objektu, vai tā ievērojamu daļu. Piedāvātajam grozījumam vajadzētu nodrošināt, ka 
mērījumu punkts, nosakot pazemes ūdeņu stāvokli, ir reprezentatīvs.

Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 187
I pielikuma 1. rinda, otrā kolonna – Kvalitātes standarti

Piesārņojošā viela Kvalitātes 
standarti

Piesārņojošā viela Kvalitātes standarti

Nitrāti 50 mg/l Nitrāti 0 - 10 mg/l

Or. da

Pamatojums

Attiecībā uz nitrātiem:
Slāpekļa klātbūtne pazemes ūdeņos var pastāvēt neatkarīgi no cilvēku darbības. Pat zem 
neskarta meža ir iespējams noteikt slāpekļa izvadi no sakņu rajona proporcijā 5 kg. N uz 
hektāru. Tas nozīmē, ka pazemes ūdeņi var saturēt slāpekli proporcijā 10 mg/l. Tomēr, tas ir 
tālu no robežvērtības 50 mg/l, kuru ierosina Komisija. Ja pazemes ūdenī var noteikt rādījumu, 
kurš pārsniedz 10 mg/l, tad pastāv pamatots iemesls iejaukties, jo tam vajadzētu norādīt uz 
nevajadzīgu piesārņojumu.  
Tajā pat laikā, pazemes ūdens var būt pilnīgi brīvs no nitrātiem; tādos gadījumos ir jāveic 
pasākumi, lai nepieļautu piesārņojuma palielināšanos attiecībā uz diapazonu 0 - 10 mg/l.

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 188
I pielikuma 3. tabulas kolonna

Piebilde svītrots
Kvalitātes standarts attiecas uz visiem 
pazemes ūdeņu objektiem, izņemot 
Direktīvā 91/676/EEC noteiktās zonas, kas 
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ir pakļautas nitrātu ietekmes riskam.1 Uz 
šīm teritorijām attiecas Direktīvas 
2000/60/EC 4. panta 1. punkta c) 
apakšpunkts.

Or. de

Pamatojums

Ja šo teikumu saglabātu, tas nozīmētu, ka nav jāveic nekādi pasākumi attiecībā uz tiem 
pazemes ūdens objektiem, kas saskaņā ar direktīvu parpazemes ūdeņiem ir noteikti, kā esoši 
„labā stāvoklī“, lai gan tā pati situācija jau varētu pieprasīt darbību saskaņā ar Direktīvu 
par nitrātiem. Tādēļ šī punkta svītrošana  nodrošinātu vienādu attieksmi novērtējuma un 
rīcības izteiksmē.

Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 189
I pielikuma 1. rinda, trešā kolonna - piebilde

Kvalitātes standarts attiecas uz visiem 
pazemes ūdeņu objektiem, izņemot 
Direktīvā 91/676/EEC noteiktās zonas, kas 
ir pakļautas nitrātu ietekmes riskam.2 Uz 
šīm teritorijām attiecas Direktīvas 
2000/60/EC 4. panta 1. punkta c) 
apakšpunkts

Ja tiek reģistrēts skaitlis, kas pārsniedz 10 
vai kāpums diapazonā 0-10, jāveic 
pasākumi, lai regulētu  lauksaimniecības 
darbības. 

Or. da

Pamatojums

Kas attiecas uz nitrātiem:
slāpekļa klātbūtne pazemes ūdeņos var pastāvēt neatkarīgi no cilvēku darbības. Pat zem 
neskarta meža ir iespējams noteikt slāpekļa izvadi no sakņu rajona proporcijā 5 kg. N uz 
hektāru. Tas nozīmē, ka pazemes ūdeņi var saturēt slāpekli proporcijā 10 mg/l. Tomēr, tas ir 
tālu no robežvērtības 50 mg/l, kuru ierosina Komisija. Ja pazemes ūdenī var noteikt rādījumu, 
kurš pārsniedz 10 mg/l, tad pastāv pamatots iemesls iejaukties, jo tam vajadzētu norādīt uz 
nevajadzīgu piesārņojumu.  
Tajā pat laikā, pazemes ūdens var būt pilnīgi brīvs no nitrātiem; tādos gadījumos ir jāveic 
pasākumi, lai nepieļautu piesārņojuma palielināšanos attiecībā uz diapazonu 0 - 10 mg/l.

  
1 OJ L 375, 31.12.1991, lpp. 1.
2 OJ L 375, 31.12.1991, lpp. 1.
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Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 190
I pielikuma 2. rinda, otrā kolonna – Kvalitātes standarti

Piesārņojošā viela Kvalitātes standarti Piesārņojošā 
viela 

Kvalitātes 
standarti

Aktīvie komponenti 
pesticīdos, ieskaitot 
tiem piederīgos 
metabolītus, 
sadalīšanās un 
ķīmisko reakciju 
produktus

0.1 µg/l Aktīvie 
komponenti 
pesticīdos, 
ieskaitot tiem 
piederīgos 
metabolītus, 
sadalīšanās un 
ķīmisko reakciju 
produktus

Minimālais 
izmērāmais 
līmenis

Or. da

Pamatojums

Kas attiecas uz pesticīdiem:
Kad mēs nosakām pesticīdu mērījumus pazemes ūdeņos, to faktiski vajadzētu uzskatīt par 
izvērstu pārbaudi.  Vajadzētu to saprast, kā norādi, ka gadījumā, ja pazemes ūdenī pēc 
atbilstošas izmantošanas var noteikt pesticīdu klātbūtni, tas pierāda, ka šis pesticīds faktiski 
gala rezultātā nonāk pazemes ūdenī.  Loģiskajām sekām, tādēļ, vajadzētu būt tādām, ka no tā 
brīža šī produkta izmantošana tiek pārtraukta. 
Attiecībā uz dažādiem pesticīdiem un to sadalīšanās produktiem, dažus no tiem var noteikt 
zem 0.1 mg/l robežas;  par laimi, mērījumu tehnikas pastāvīgi uzlabojas. 

Grozījums, ko iesniedzJens-Peter Bonde

Grozījums 191
I pielikuma 2. rinda, trešā kolonna – piebilde (jauna)

Piebilde Piebilde
Ja pazemes ūdenī tiek noteiktas aktīvās 
vielas, piemēram, pesticīdi, ir jānosaka 
tūlītējs aizliegums minēto piesārņojuma 
avotu izmantošanai. 
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Or. da

Pamatojums

Kas attiecas uz pesticīdiem:
Kad mēs nosakām pesticīdu mērījumus pazemes ūdeņos, to faktiski vajadzētu uzskatīt par 
izvērstu pārbaudi.  Vajadzētu to saprast, kā norādi, ka gadījumā, ja pazemes ūdenī pēc 
atbilstošas izmantošanas var noteikt pesticīdu klātbūtni, tas pierāda, ka šis pesticīds faktiski 
gala rezultātā nonāk pazemes ūdenī.  Loģiskajām sekām, tādēļ, vajadzētu būt tādām, ka no tā 
brīža šī produkta izmantošana tiek pārtraukta. 
Attiecībā uz dažādiem pesticīdiem un to sadalīšanās produktiem, dažus no tiem var noteikt 
zem 0.1 mg/l robežas; par laimi, mērījumu tehnikas pastāvīgi uzlabojas.

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 192
I pielikuma 2. rinda, 3. kolonna – piebilde (jauna)

Piebilde Piebilde
Gadījumos, ja dzeramā ūdens standarti 
attiecībā uz pesticīdiem vai to atbilstošajiem 
metabolītiem ir stingrāki par  0.1 μg/l, 
dzeramā ūdens standartus piemēro kā labas 
kvalitātes standartus. 

Or. en

Pamatojums

Dzeramā ūdens standarti var būt un dažos gadījumos ir stingrāki iespējamās kaitīgās ietekmes dēļ 
uz veselību. Attiecībā uz kopējām pesticīdu koncentrācijām būtu jāpiemēro arī 0.5 mikrogrami/l 
standarts.

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 193
I pielikuma 2. a rinda (jauna)

Piesārņojošā viela Kvalitātes standarti
Kopējās 
pesticīdu/metabolītu 
koncentrācijas

0.5 µg/l

Or. en



PE 350.247v01-00 74/98 AM\550205LV.doc

LV              Ārējais tulkojums

Pamatojums

Dzeramā ūdens standarti var būt un dažos gadījumos ir stingrāki iespējamās kaitīgās ietekmes dēļ 
uz veselību. Attiecībā uz kopējām pesticīdu koncentrācijām būtu jāpiemēro arī 0.5 mikrogrami/l 
standarts.

Grozījums, ko iesniedzRia Oomen-Ruijten

Grozījums 194
1. pielikuma 21. parinde 

21 ‘Ja konkrētam pazemes ūdens objektam 
tiek uzskatīts, ka pazemes ūdens kvalitātes 
standarti varētu novest pie tā, ka netiek 
sasniegti ekoloģiskie mērķi, kuri noteikti 
Direktīvas 2000/60/EC 4. pantā 
asociētajiem virszemes ūdeņiem vai novest 
pie ievērojamas minēto objektu ekoloģiskās 
vai ķīmiskās kvalitātes pazemināšanās, vai 
jebkāda ievērojama  kaitējuma sauszemes 
ekosistēmām, kuras ir tieši atkarīgas no 
pazemes ūdens objekta, tiks noteiktas 
stingrākas robežvērtības saskaņā ar 
minētās direktīvas 4. pantu un IV 
pielikumu. 

Svītrots

Or. nl

Pamatojums

Šī   parinde nosaka, ka kvalitātes  standarts nitrātiem  ir 50 mg/l, bet ka tam ir jābūt 
zemākam, ja to prasa vide. Tas ir stingrāk nekā Nitrātu direktīvā, kura nosaka 50 mg/l 
standartu, pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem. Direktīvām vienā un tajā pašā 
jomā vajadzētu izvairīties noteikt dažādus mērķus.

Grozījuma autoreRia Oomen-Ruijten

Grozījums 195
I pielikuma 22. parinde 

22 Standartu ievērošana pamatojas uz 
aritmētisku uzraudzības vērtību 
salīdzināšanu katrā paraugu ņemšanas 
punktā pazemes ūdeņu objektā vai objektu 
grupā, kas tiek raksturota kā pakļauta 
riskam, saskaņā ar analīzi, kuru jāveic 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EC 5.panta

Svītrot
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prasībām.  

Or. en

Pamatojums

Šī parinde ir pārāk svarīga, lai to formulētu kā parindi vai papildinājumu. Izklāstiet mērījumu datu 
atbilstības standartiem novērtēšanu atsevišķā Pantā vai Pielikumā. Novērtējuma metodei jābūt 
izmantojamai arī attiecībā uz citām piesārņojošajām vielām. Parinde skaidri nepaskaidro kā 
novērtēt standartus. Ir jānovērš, ka datu izlīdzināšana varētu novest pie tā, ka netiek pamanītas 
vājās vietas. Šis punkts ir pievienots kā grozījums . 3. panta c) apakšpunktam (jauns)

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 196
I pielikuma 22. parinde 

22 Standartu ievērošana pamatojas uz 
aritmētisku uzraudzības vērtību 
salīdzināšanu katrā paraugu ņemšanas 
punktā pazemes ūdeņu objektā vai objektu 
grupā, kas tiek raksturota kā pakļauta 
riskam, saskaņā ar analīzi, kuru jāveic 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EC 5. panta 
prasībām.  

Standartu ievērošana tiek noteikta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EC V 
pielikuma iedaļu 2.4.5, minētās 
Direktīvas 4.a pantu un Kopienas 
likumdošanu, no kuras standarti ir 
atvasināti.  

Or. en

Pamatojums

Komisijas parinde nozīmē, ka kvalitātes standarta pārsniegšana vienā pazemes ūdens objekta 
punktā novestu pie tā,  ka viss objekts tiktu  klasificēts, kā esošs sliktā stāvoklī, pat, ja standarts 
citur objektā netiktu pārsniegts. Šāda pieeja „mērot visus pēc vienas olekts“ novestu pie tā, ka 
daudzus pazemes ūdens objektus klasificētu kā „sliktus’’, pamatojoties uz ļoti lokalizētiem 
paaugstinātiem rādītājiem, pat, ja citur objektā standarti nebūtu  pārsniegti, kas nozīmētu 
maldinošu ieskatu par pazemes ūdeņu vispārējo kvalitāti un neatbilstību WFD direktīvai un citiem 
Kopienas likumdošanas dokumentiem (piem., Nitrātu direktīvai).

Šis grozījums (kopā ar grozījumu 4. pantam) nodrošinātu, ka klasifikācija pārstāv vispārējo 
pazemes ūdens objekta kvalitāti. (Lokalizētiem piesārņojuma “karstajiem  punktiem” var 
pievērsties caur tendenču mainīšanu un piesārņošanas profilakses/ierobežošanas pasākumiem, un 
tiem vajadzētu attiekties tikai uz tādu stāvokli, ja tie ir pietiekami nozīmīgi, lai ietekmētu „labas 
kvalitātes“ mērķus. 
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Grozījuma autoreChrista Klaß

Grozījums 197
I pielikuma tabulas rindas no 2a līdz 2i (jaunas)

Aizvieto ziņotāja Grozījumu 33

Aktīvās sastāvdaļas 
pesticīdos kopā

0,5 µg/l Pesticīdi, 
ieskaitot aktīvos 
metabolītus. 

Amonijs 0,5 mg/l

Arsēns 10 µg/l

Kadmijs 1,0 µg/l

Svins 10 µg/l l

Dzīvsudrabs 0,2 µg/l

Minimālais 
saraksts vielām 
vai joniem, kas ir 
sastopami dabā 
vai cilvēku 
rīcības rezultātā.

Hlorīds
250 mg/l

Sulfāts 240 mg/l

Alumīnijs 0,2 mg/l

Kā indikatīvās 
vērtības

Or. de

Pamatojums

Šī tabula kļūst par I pielikuma B daļu. Kā jau minēts attiecībā uz 3.pantu, Eiropas mērogā ir 
jānosaka vienoti standarti līdz 201-005. gadam sasniedzamajam labam ķīmiskam stāvoklim, 
lai izvairītos no vides piesārņošanas un nevienlīdzīgiem konkurences apstākļiem. Šī iemesla 
dēļ no III Pielikuma ir pārnesti minimālie parametri. Koncentrācijas vērtības ir pamatotas ar 
cilvēciskiem un ekotoksikoloģiskiem apsvērumiem un nosaka piesārņošanas risku, t.i. –
pāreju uz sliktu stāvokli.

Tā kā nav iespējams izmērīt un uzraudzīt visas piesārņojošās vielas, ir nepieciešami 
indikatori, kas parāda, vai noteiktas piesārņojošās vielas atrodas pazemes ūdeņos un
iespējams sniegtu informāciju par to avotu. Trīs vielas, kas uzskaitītas I pielikumā ir šajā 
nozīmē atbilstīgi indikatori. 
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Kā parametri ir iekļauti arī kopējais pesticīdu un to aktīvo komponentu sastāvs, jo bieži nevar 
noteikt, kāda pesticīda dēļ ir radies piesārņojums. 

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 198
II pielikums

PAZEMES ŪDEŅU ĶĪMISKĀ SASTĀVA 
NOVĒRTĒJUMS PIESĀRŅOJOŠAJĀM 
VIELĀM, ATTIECĪBĀ UZ KURĀM 
NEPASTĀV KOPIENAS KVALITĀTES 
STANDARTI 

VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI
ROBEŽVĒRTĪBU NOTEIKŠANAI 

PAZEMES ŪDENS ĶĪMISKĀS 
KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAI

Novērtējuma procedūra, lai pārbaudītu 
atbilstību labam pazemes ūdeņu 
ķīmiskajam stāvoklim attiecībā uz 
piesārņojošajām vielām, kurām nepastāv 
Kopienas kvalitātes standarti, tiek veikta 
attiecībā uz visiem pazemes ūdens 
objektiem, kas tiek raksturoti kā pakļauti 
riskam un attiecībā uz katru no 
piesārņojošajām vielām, kuras nosaka 
pazemes ūdens objekta vai objektu grupas 
minēto raksturojumu. 

1.  Dalībvalstis nosaka robežvērtības 
saskaņā ar sekojošu procedūru:

novērtēšanas procedūra sevišķi pievērsīsies 
sekojošajiem jautājumiem:

1.Dalībvalstis nosaka robežvērtības 
saskaņā ar sekojošo procedūru:

(a) informācijai, kas ievākta kā daļa 
raksturojuma, kuru jāveic saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EC 5. pantu un tās II 
pielikuma iedaļām 2.1 un 2.2;

(i) pazemes ūdens objekta vai objektu,  
attiecībā uz kuriem tiks piemērotas 
robežvērtības, raksturojums;

(b) vides kvalitātes mērķiem un citiem 
ūdens aizsardzības standartiem, kuri pastāv 
nacionālajā, Kopienas un starptautiskajā 
līmenī;

(ii) attiecīgo piesārņojošo vielu 
īpašības; un  

(c) jebkurai būtiskai informācijai, kas 
saistīta ar toksikoloģiju, ekotoksikoloģiju, 
noturīgumu un bioakumulācijas potenciālu 
attiecībā uz piesārņojošo vielu vai ar to 
saistītām vielām;

(iii) uzraudzības punkta atrašanās 
vieta.

(d) novērtētajiem piesārņojošo vielu 
apjomiem un koncentrācijām, kuras tiek 
pārnestas no pazemes ūdens objekta uz ar 
to saistītajiem virszemes ūdeņiem un/vai 

Robežvērtība pārstāvēs piesārņojošās 
vielas koncentrāciju, kuras 
pārsniegšana norādītu uz riska 
pastāvēšanu, ka:
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atkarīgajām virszemes ekosistēmām;
(e) novērtētajai piesārņojošo vielu apjomu 
un koncentrāciju ietekmei, kura ir noteiktu 
attiecībā (d) uz saistītajiem virszemes 
ūdeņiem un saistītajām virszemes 
ekosistēmām;

(a) netiek ievērots viens vai vairāki 
noteikumi, kas izklāstīti Direktīvas 
2000/60/EC Vpielikuma tabulā 2.3.2; vai

(f) novērtējumam, pamatojoties uz (d) un 
(e) attiecībā uz to, vai piesārņojošo vielu 
koncentrācijas pazemes ūdens objektā ir 
tādas, lai novestu pie nespējas sasniegt 
vides mērķus, kuri noteikti Direktīvas 
2000/60/EC 4. pantā attiecībā uz 
saistītajiem virszemes ūdeņiem vai jebkuru 
minēto objektu nozīmīgu ekoloģiskās un 
ķīmiskās kvalitātes pasliktināšanos, vai 
jebkuriem nozīmīgiem bojājumiem 
virszemes ekosistēmām, kuras ir tieši 
atkarīgas no pazemes ūdens objekta.

(b) dzeramā ūdens krājumi netiek 
aizsargāti saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EC 7. panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums pastiprina un vienkāršo Komisijas piedāvāto vispārējo procedūru robežvērtību 
noteikšanai. Tas prasa, lai dalībvalstis koncentrētos uz to, kas ir svarīgs attiecībā uz konkrēto 
pazemes ūdens objektu, piesārņojošo vielu izraisītajiem draudiem un to, kā tiek izmērīta 
robežvērtība. Tas arī sasaista robežvērtību noteikšanu ar WFD direktīvā noteikto „labas 
kvalitātes“ jēdzienu, un pievieno prasību aizsargāt dzeramā ūdens avotus saskaņā ar WFD 
Direktīvu.  

Kopīgu standartu ieviešana nozīmētu pazemes ūdeņu dabiskās kvalitātes atšķirību neievērošanu ne 
tikai dažādiem ūdens nesējslāņiem, bet arī ūdens nesējslāņu iekšienē (piem., hlorīda koncentrācija 
var dabiski svārstīties no 20 mg/l līdz virs 10,000 mg/l 10km attālumā). Pazemes ūdeņu loma 
ekosistēmu uzturēšanā un citos pielietojumos arī ir atšķirīga. Kopīgu standartu ieviešana būtu tas 
pats, kas standartizēt kurpes līdz vienam izmēram un modelim. Dažreiz tie varētu būt pārāk stingri, 
citos gadījumos – pārāk brīvi.

Grozījuma autoreRia Oomen-Ruijten

Grozījums 199
II pielikuma f a apakšpunkts (jauns)

(fa) minēto koncentrāciju novērtējums 
attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC 7. panta 
mērķiem, kas saistās ar ūdenstilpnēm, 
kuras izmanto dzeramā ūdens  ieguvei.



AM\550205LV.doc 79/98 PE 350.247v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. en

Pamatojums

Novērtējumā vajadzētu iekļaut pazemes ūdens kā dzeramā ūdens avota aspektu.  

Grozījuma autoreDorette Corbey  

Grozījums 200
II pielikuma f a apakšpunkts (jauns)

(fa) minēto koncentrāciju novērtējums 
attiecībā uz Direktīvas 2000/60/EC 7. panta 
mērķiem, kas saistās ar ūdenstilpnēm, 
kuras izmanto dzeramā ūdens  ieguvei.

Or. en

Pamatojums

Novērtējumā vajadzētu iekļaut pazemes ūdens kā dzeramā ūdens avota aspektu.

Grozījuma autoreRia Oomen-Ruijten

Grozījums 201-00
II pielikuma f b apakšpunkts (jauns)

(fb) izmērītie vai aprēķinātie piesārņojošo 
vielu daudzumi vai koncentrācijas 
sabiedriskajos dzeramā ūdens krājumos;

Or. en

Pamatojums

Novērtējumā vajadzētu iekļaut pazemes ūdens kā dzeramā ūdens avota aspektu.
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Grozījuma autoreDorette Corbey  

Grozījums 202
II Pielikums, punkts f b (jauns)

(fb) izmērītie vai aprēķinātie piesārņojošo 
vielu daudzumi vai koncentrācijas 
sabiedriskajos dzeramā ūdens krājumos;

Or. en

Pamatojums

Novērtējumā vajadzētu iekļaut pazemes ūdens kā dzeramā ūdens avota aspektu.

Grozījums, ko iesniedzDimitrios Papadimoulis

Grozījums 203
III pielikums

Svītrot III PIELIKUMU

Or. en

Pamatojums

Pamats galveno piesārņojošo vielu saraksta sastādīšanai nav noteikts un šķiet  patvaļīgs. WFD 
direktīva prasa no dalībvalstīm ņemt vērā jebkuru piesārņojošo vielu , kas pakļauj riskam vides 
mērķu sasniegšanu. Tā ir visrentablākā pieeja vides aizsardzībai. Galveno piesārņojošo vielu 
saraksta ieviešana papildus uz risku balstītajai pieejai radīs papildizdevumus, nekādus vides 
ieguvumus nepievienojot. 

Grozījums, ko iesniedzHolger Krahmer

Grozījums 204
III pielikuma A.1 daļa - 4. tabulas rinda

Viela vai jons Viela vai jons

Hlorīds Svītrots

Or. de

Pamatojums

Hlorīda kā piesārņojošas vielas klasifikācija ir neatbilstoša, jo pagaidām vēl nepastāv 
cilvēkiem toksiskas vērtības hloram dzeramajā ūdenī vai jebkuri citi dati, kas uzrādītu 
ekotoksikoloģisku ietekmi. Hlorīds, piemēram, nav minēts 2003. gada 16. maija Direktīvā 
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2003/40/EC 003, un tādēļ to  nevajadzētu uzskatīt par kritisku komponentu. Piemēram, 
minerālūdeņos, hlorīda saturs var būt līdz 5.1 g/l.

Papildus tam, šī klasifikācija nav loģiska, pateicoties tam faktam, ka hlorīds nav starp tām 
piesārņojošajām vielām, kas minētas ES WFD direktīvā 2000/60/EC; pat piesārņojošās 
vielas, kuras tur minētas kā „bīstamas“ netika visas iekļautas Pazemes ūdeņu direktīvas 
projektā.

Grozījuma autoreMaría Sornosa Martínez

Grozījums 205
III pielikuma A.1 daļa - tabulas 4. rinda

Viela vai jons

Hlorīds
Viela vai jons

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Tabulā ir iekļauti hlorīda un sulfāta joni, kas tiek raksturoti kā piesārņojošās vielas 
Pielikuma virsrakstā un tajos direktīvas pantos, kuri uz to attiecas. Tas ir apšaubāms 
raksturojums (tie nav iekļauti Ietvardirektīvas 2000/600/EC VIII pielikumā un šo elementu 
saglabāšanai tabulā būtu nevēlamas sekas:

(a)  Pants 4(2) ļauj Komisijai piedāvāt direktīvas projektu, kas grozītu I pielikumu, citiem 
vārdiem – noteikt fiksētus kvantitatīvos standartus hlorīdiem un sulfātiem.  Tam nav jēgas, jo 
šīs vielas daudzos Eiropas Savienības ūdens nesējslāņos atrodas ūdenī dabiski augstās un ļoti 
augstās koncentrācijās.  

(b) Šīs vielas vajadzētu iekļaut tendenču analīzē (skat. IV. 1.1. pielikumu un 4. (1) pantu ar 
atbilstošu prasību attiecībā uz to mainīšanu, ja tās sasniedz 75% kvalitātes standarta vērtību 
vai robežvērtību. 
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Grozījuma autoreMaría Sornosa Martínez

Grozījums 206
III pielikuma, A.1 daļa - Tabulas septītā rinda

Viela vai jons

Sulfāts

Viela vai jons

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Tabulā ir iekļauti hlorīda un sulfāta joni, kas tiek raksturoti kā piesārņojošās vielas 
Pielikuma virsrakstā un tajos Direktīvas pantos, kuri uz to attiecas. Tas ir apšaubāms 
raksturojums (tie nav iekļauti Ietvardirektīvas 2000/600/EC VIII pielikumā) un šo elementu 
saglabāšanai tabulā būtu nevēlamas sekas:

(a)  Pants 4(2) ļauj Komisijai piedāvāt direktīvas projektu, kas grozītu I pielikumu, citiem 
vārdiem – noteikt fiksētus kvantitatīvos standartus hlorīdiem un sulfātiem.  Tam nav jēgas, jo 
šīs vielas daudzos Eiropas Savienības ūdens nesējslāņos atrodas ūdenī dabiski augstās un ļoti 
augstās koncentrācijās.  

(b) Šīs vielas vajadzētu iekļaut tendenču analīzē (skat. IV.1.1. pielikumu un 4. (1) pantu), ar 
atbilstošu prasību attiecībā uz to mainīšanu, ja tās sasniedz 75% kvalitātes standarta vērtību 
vai robežvērtību.

Grozījums, ko iesniedzCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 207
III pielikums, A.1 daļa - Tabulas septītā rinda

Viela vai jons

Sulfāts
Viela vai jons

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs sulfātu veidošanās pazemes ūdenī notiek dabiskā veidā, ne tikai 
piesārņošanas rezultātā.
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Grozījums, ko iesniedzHolger Krahmer

Grozījums 208
III pielikums, A.1 daļa - tabulas 7. rinda

Viela vai jons Viela vai jons

Sulfāts Svītrots

Or. de

Pamatojums

Viela „sulfāts“ būtu no III pielikuma saraksta jāsvītro, jo sulfātiem nav toksiskas ietekmes un 
to tādēļ nevajadzētu klasificēt kā piesārņojošu vielu. Papildus tam, dabiskie sulfātu depozīti 
Eiropā ir plaši izplatīti. Sulfāts ir arī svarīga dabiskā minerālūdens sastāvdaļa (skat. 
16.05.2003Direktīvu 2003/40/EC).

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 209
III pielikuma A.1 daļa - Tabulas 7. rinda (a)(jauna)

Viela vai jons Viela vai jons

Fosfors

Or. da

Pamatojums

Fosfors izraisa nopietnus draudus pazemes ūdens ķīmiskajai kvalitātei gan patreiz, gan 
ilgtermiņā. 
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Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 210
III pielikums, A.1 daļa - tabulas 7. rinda (a)(jauna)

Viela vai jons Viela vai jons

Varš

Or. da

Pamatojums

Pievienotās vielas izraisa ilgtermiņa draudus pazemes ūdens ķīmiskajai kvalitātei. 

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 211
III pielikuma A.1 daļa - tabulas 7. b) rinda (jauna)

Viela vai jons Viela vai jons

Cinks

Or. da

Pamatojums

Pievienotās vielas izraisa ilgtermiņa draudus pazemes ūdens ķīmiskajai kvalitātei.

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 212
III pielikuma A.1 daļa - tabulas 7. c) rinda jauna)

Viela vai jons Viela vai jons

Alumīnijs

Or. da

Pamatojums

Pievienotās vielas izraisa ilgtermiņa draudus pazemes ūdens ķīmiskajai kvalitātei.
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Grozījums, ko iesniedzJohannes Blokland

Grozījums 213
III pielikuma B daļas 1.2 apakšpunkts

1.2 Informācija par katru no pazemes ūdens 
objektiem, kuri tiek raksturoti kā pakļauti 
riskam, konkrēti, objektu lielums, sakarības 
starp pazemes ūdens objektiem un ar tiem 
saistītajiem virszemes ūdeņiem, un 
atkarīgajām virszemes ekosistēmām, un, 
dabā sastopamu vielu gadījumā, fona līmeņi 
pazemes ūdens objektos. 

1.2 Informācija par katru no pazemes ūdens 
objektiem, kuri tiek raksturoti kā pakļauti 
riskam, konkrēti, objektu lielums, sakarības 
starp pazemes ūdens objektiem un ar tiem 
saistītajiem virszemes ūdeņiem, un 
atkarīgajām virszemes ekosistēmām, 
pazemes ūdens izmantošana ūdens 
ņemšanai cilvēku patēriņam, un, dabā 
sastopamu vielu gadījumā, fona līmeņi 
pazemes ūdens objektos.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā pazemes ūdens ir galvenais dzeramā ūdens avots Eiropas Savienībā, dalībvalstīm 
vajadzētu norādīt, vai pazemes ūdens objekts, kurš tiek raksturots, kā pakļauts riskam, var tikt 
izmantots arī kā dzeramā ūdens avots, kā to pieprasa Direktīvas 2000/60/EC 7. panta 1. 
apakšpunkts).

Grozījums, ko iesniedzDan Jørgensen

Grozījums 214
III pielikuma B 2 daļas 2.2 apakšpunkts 

2.2.Sakarības starp robežvērtībām un, 
dabiskā veidā sastopamu vielu gadījumā, 
novērotajiem fona līmeņiem. 

2.2. Sakarības starp robežvērtībām un, 
dabiskā veidā sastopamu vielu gadījumā, 
novērotajiem fona līmeņiem. Gadījumā, ja 
pazemes ūdenī nepastāv zināmi dabiski 
sastopamu vielu fona līmeņi, fona līmeņi 
tiek noteikti saskaņā ar labāko profesionālo 
novērtējumu. 

Or. da

Pamatojums

Vairākos gadījumos fona līmenis nebūs zināms līdz tiks pabeigta ilgstoša uzraudzība –
attiecībā uz dažām pazemes ūdens objektu grupām var būt grūti arī atrast tādus ūdens 
objektus, kuros ir iespējams izmērīt dabisko fona līmeni. Abos iespējamajos gadījumos būs 
nepieciešams noteikt fona līmeņus, pamatojoties uz kvalificētiem, profesionāliem 
novērtējumiem.
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Grozījuma autoreDorette Corbey  

Grozījums 215
III pielikuma B daļas 2. punkta 2 apakšpunkts 2.3

2.3 Veids, kādā tikušas ņemtas vērā
ekonomiskās un sociālās izmaksas, nosakot 
robežvērtības. 

2.3 Pasākumu programma, kuru jāizstrādā 
ES Dalībvalstīm, iekļauj pamatojumu par  
veidu, kādā ekonomiskās un sociālās 
izmaksas tiek ņemtas vērā, lai noteiktu 
pasākumus, kas nepieciešami labas 
kvalitātes panākšanai.  

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskajām un sociālajām izmaksām nevajadzētu kalpot par apsvērumiem robežvērtību 
noteikšanā, bet tās vajadzētu ņemt vērā, nosakot pasākumus, kurus varētu veikt, lai panāktu labu 
stāvokli. Grozījuma autoreRia Oomen-Ruijten

Grozījums 216
III pielikuma B daļas 2. punkta 2.3 apakšpunkts 

2.3 Veids, kādā tikušas ņemtas vērā
ekonomiskās un sociālās izmaksas, nosakot 
robežvērtības. 

2.3 Pasākumu programma, kuru jāizstrādā 
dalībvalstīm, iekļauj pamatojumu par  
veidu, kādā ekonomiskās un sociālās 
izmaksas tiek ņemtas vērā, lai noteiktu 
pasākumus, kas nepieciešami labas 
kvalitātes panākšanai.  

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskajām un sociālajām izmaksām nevajadzētu kalpot par apsvērumiem robežvērtību 
noteikšanā, bet tās vajadzētu ņemt vērā, nosakot pasākumus, kurus varētu veikt, lai panāktu labu 
stāvokli.

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 217
III a pielikums (jauns)

PIELIKUMS IIIa
Vielas, kuru nokļūšana pazemes ūdeņos ir 

jānovērš
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1. Vielas, kuras atbilst kritērijiem, lai tās 
klasificētu kā kancerogēnas, mutogēnas vai 
toksiskas reprodukcijai kategorijās 1 vai 2, 
saskaņā ar  Direktīvu 67/548/EEC;
2. Vielas, kuras ir noturīgas, 
bioakumulatīvas vai toksiskas;
3. Vielas, kuras ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas;
4. Vielas, kurām ir potenciāls kaitēt 
hormonu funkcijām ūdens florā un faunā;
5. Vielas, kuras dod iemeslu tādam pašam 
uztraukuma līmenim kā tās, kas minētas 
punktos 1 līdz  4; vai
6. Vielas, kuru sadalīšanās produkti atbilst 
jebkurai no augšminētajām īpašībām.

Or. en

Grozījums, ko iesniedzChris Davies

Grozījums 218
IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS IV PIELIKUMS

NOZĪMĪGU AUGŠUPEJOŠU TENDENČU 
NOTEIKŠANA UN VIRZIENMAIŅA UZ 

PRETĒJĀM 

NOZĪMĪGU AUGŠUPEJOŠU TENDENČU 
NOTEIKŠANA UN VIRZIENMAIŅA UZ 

PRETĒJĀM
1. NOZĪMĪGU UN NOTURĪGU 
AUGŠUPEJOŠU TENDENČU 
NOTEIKŠANA

1. NOZĪMĪGU UN NOTURĪGU 
AUGŠUPEJOŠU TENDENČU 
NOTEIKŠANA

Paragrāfi: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 tiek 
svītroti

Ar mērķi noteikt nozīmīgas un ilgstošas 
augšupejošas tendences jebkuru 
piesārņojošo vielu koncentrācijās pazemes 
ūdeņos, dalībvalstis izvēlēsies uzraudzības 
frekvences un uzraudzības vietas, kuras ir 
pietiekamas, lai:
- sniegtu nepieciešamo informāciju, lai 
nodrošinātu, ka augšupejošās tendences, 
kas rodas cilvēku darbības rezultātā, varētu 
tikt atšķirtas no dabiskām svārstībām ar 
atbilstošu ticamību un precizitāti; un
- ļautu noteikt augšupejošas tendences 
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pietiekamā laikā, lai ieviestu tendenču 
virzienmaiņas pasākumus, kas vērsti uz 
videi nozīmīgu kaitīgu izmaiņu pazemes 
ūdeņu kvalitātē novēršanu vai vismaz 
mazināšanu, cik vien tas ir   iespējams.

Tiks izmantotas uzraudzības un 
analīzes metodes, kas saskan ar 
atbilstīgiem starptautiskajiem 
standartiem vai nacionālajiem 
standartiem, kuri ir  paredzēti, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgas zinātniskās 
kvalitātes un salīdzināmības datu 
sagādāšanu.

2. SĀKUMA PUNKTI TENDENČU 
VIRZIENMAIŅAI 

2. SĀKUMA PUNKTI TENDENČU 
VIRZIENMAIŅAI

Paragrāfi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 tiek 
svītroti

Sākuma punkti tendenču virzienmaiņai tiek 
konstatēti, kad piesārņojošo vielu 
koncentrācija sasniedz 75 % no jebkura 
kvalitātes standarta vai robežvērtības, kuras 
pārsniegšana novestu pie ekoloģiski 
nozīmīgām negatīvām sekām pazemes 
ūdeņu kvalitātē, ja vien:
- netiek pieprasīts agrāks sākuma punkts, 
lai veiktu tendences virzienmaiņas 
pasākumus, lai  rentabli novērstu, vai 
vismaz mazinātu, cik vien tas ir iespējams, 
jebkuras videi nozīmīgas negatīvas 
izmaiņas pazemes ūdeņu kvalitātē;
- citāds sākuma punkts nav nepieciešams 
tehnisku grūtību dēļ, izmērot tendences 
klātbūtni attiecībā uz doto koncentrāciju; 
vai
- pieauguma un tendences virzienmaiņas 
proporcija ir tāda, ka vēlāks sākuma punkts 
tendences virzienmaiņas pasākumiem 
joprojām ļaus ar tendences virzienmaiņas 
pasākumu palīdzību rentabli novērst, vai 
vismaz mazināt, cik vien tas ir iespējams, 
jebkuras videi nozīmīgas nelabvēlīgas 
izmaiņas pazemes ūdens kvalitātē. 

Dalībvalstis upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos, kā to prasa  
Direktīvas 2000/60/EC 13. pants, 
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publicēs iemeslu kopsavilkumu noteiktā 
sākuma punkta izvēlei.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums iekļaut iepriekš noteiktas uzraudzības frekvences un noteiktus sākuma 
punktus tendenču virzienmaiņai novestu pie kavēšanās videi nozīmīgu tendenču noteikšanā un 
neļautu veikt laikā pasākumus, lai tās mainītu un izvairītos no nozīmīgiem kaitējumiem videi. 
Konstantas uzraudzības frekvences varētu novest arī pie neatbilstoša tendenču raksturošanas 
uzraudzības līmeņa. Šāda pieeja nav rentabla un zinātniski pamatota. 

Šis grozījums prasa, lai dalībvalstis izvēlētos tādas uzraudzības frekvences un sākuma punktus 
tendenču virzienmaiņai, kas nodrošina tendenču identifikāciju un virzienmaiņu laicīgi, lai novērstu 
to, ka tās izraisa nozīmīgu ietekmi. Lai nodrošinātu konsekventu pieeju, ES Dalībvalstīm jānosaka 
frekvences un sākuma punktus, izmantojot vienotus kritērijus. Pareizās frekvences un sākuma punkti 
ir atkarīgi no pazemes ūdens objektu raksturojuma un attiecīgajām piesārņojošajām vielām. 

Grozījums, ko iesniedzHiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Grozījums 219
IV pielikuma 1.2 punkta a) apakšpunkts

(a) novērtējums tiks pamatots uz atsevišķu 
uzraudzības punktu vidējo vērtību vidējām 
aritmētiskajām vērtībām katrā pazemes 
ūdens objektā vai pazemes ūdens objektu 
grupā, kā aprēķināts uz kvartāla, pusgada 
vai gada uzraudzības frekvenču bāzes. 

(a) uzraudzības programmā iegūto 
mērījumu novērtējums tiks pamatots uz 
tendenču analīzi katrā atsevišķā mērījumu 
punktā katrā pazemes ūdens objektā vai 
pazemes ūdens objektu grupā.

Or. en

Pamatojums

Paraugu datu izlīdzināšana laika gaitā nozīmēs, ka ievērojamas piesārņojošo vielu koncentrācijas 
var tikt izmeklējumos neievērotas.  

Grozījums, ko iesniedzMaría Sornosa Martínez

Grozījums 220
IV pielikuma 12.punkta a) apakšpunkts 

(a) novērtējums tiks pamatots uz atsevišķu 
uzraudzības punktu vidējo vērtību vidējām 
aritmētiskajām vērtībām katrā pazemes 
ūdens objektā vai pazemes ūdens objektu 
grupā, kā aprēķināts uz kvartāla, pusgada 

(a) novērtējums tiks pamatots uz atsevišķu 
uzraudzības punktu vidējo vērtību vidējām 
aritmētiskajām vērtībām katrā pazemes 
ūdens objektā vai pazemes ūdens objektu 
grupā, kā aprēķināts uz kvartāla, pusgada 
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vai gada uzraudzības frekvenču bāzes. vai gada uzraudzības frekvenču bāzes.  Ir 
nepieciešams nodrošināt, ka uzraudzības 
punkti ir salīdzināmi.

Or. es

Pamatojums

Dabiskajā pazemes ūdeņu ķīmiskajā sastāvā pastāv ievērojamas atšķirības, ne tikai starp 
dažādiem pazemes ūdens objektiem, bet arī vienā pazemes ūdens objektā. Piemēram, ir 
ķīmiskās atšķirības starp pazemes ūdeni tuvu zemes virspusei un pazemes ūdeni lielākā 
dziļumā. Atbilstīgi tam, pareizs novērtējums prasa, lai uzraudzības punkti būtu salīdzināmi, 
piemēram, attiecībā uz ģeoloģiskajiem apstākļiem.  

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 221
IV pielikuma 1.2  (c) punkts ievads

(c) datu vērtību minimālais skaits un 
minimālais laika sēriju garums ir noteikts 
sekojošajā tabulā. Laika sērijas nedrīkst 
pārsniegt  15 gadus

(c) datu vērtību minimālais skaits un 
minimālais laika sēriju garums ir noteikts 
sekojošajā tabulā. Laika sērijas nedrīkst 
pārsniegt  6 gadus

Or. de

Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts. 

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 222
IV pielikuma 1.2  (c) punkts - tabulas 2. kolonnas 1. rinda 

Uzraudzības               Minimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                                        8   

Uzraudzības               Minimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                                              6   

Or. de
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Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts.

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 223
IV pielikuma 1.2 (c) punkts - tabulas 3. kolonna

Uzraudzības               Maksimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                           15  
Reizi pusgadā                      15
Reizi kvartālā                     15  
 

Uzraudzības               Maksimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                              6
Reizi pusgadā                        6
Reizi kvartālā                        6  
 

Or. de

Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts.

Grozījuma autoreCristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums 224
IV pielikuma 1.6 a punkts (jauns)

1.6.a Nosakot pazemes ūdens objektu 
skaitu dalībvalstis – sadarbībā ar iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par upju baseinu 
apgabaliem- noteiks ūdens nesējslāņa 
ūdens bilanci un līmeni, izmantojot 
atbilstošus indikatorus, kuri noteikti uz 
vēsturisku datu un uzraudzības tīklu 
pamata, kas ir izveidoti šim mērķim. 

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstis (caur savām atbilstošajām iestādēm) visvairāk zina par tendencēm pazemes 
ūdeņu līmeņos, pateicoties kontrolei un uzraudzības tīkliem. Fakts, ka ūdens nesējslāņi ir 
atšķirīgi, pateicoties plašām atšķirībā ģeoloģijā, kuras pastāv Eiropas Savienībā, būtu jāņem 
vērā. 
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Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 225
IV pielikuma 2.3 punkts - ievads

2.3 Minimālais mērījumu vērtību skaits un 
minimālais laika sēriju garums gados 
tendenču virzienmaiņas analīzei ietver un ir 
atkarīgs no izvēlētās uzraudzības frekvences 
saskaņā ar šī Pielikuma Punkta 1.2 
apakšpunktu (c) un ir izklāstīts sekojošajā 
tabulā. Laika sēriju garums nepārsniegs 30 
gadus. 

2.3 Minimālais mērījumu vērtību skaits un 
minimālais laika sēriju garums gados 
tendenču virzienmaiņas analīzei ietver un ir 
atkarīgs no izvēlētās uzraudzības frekvences 
saskaņā ar šī Pielikuma Punkta 1.2 
apakšpunktu (c) un ir izklāstīts sekojošajā 
tabulā. Laika sēriju garums nepārsniegs 6 
gadus.

Or. de

Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts.

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 226
IV pielikuma 2.3 punkts - tabulas 2. kolonnas 1. rinda 

Uzraudzības               Minimālais gadu 
frekvence                              skaits 
Reizi gadā                                        14 

Uzraudzības               Minimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                                              6   

Or. de

Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts.

Grozījums, ko iesniedzRichard Seeber

Grozījums 227
IV pielikuma 2.3 punkts - tabulas 3. kolonna 
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Uzraudzības               Maksimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                           30  
Reizi pusgadā                      30
Reizi kvartālā                     30   
 

Uzraudzības               Maksimālais gadu 
frekvence                                  skaits 
Reizi gadā                              6
Reizi pusgadā                        6
Reizi kvartālā         6  
 

Or. de

Pamatojums

Ja ir jānosaka jauni laika periodi, tiem ir jāsaskan ar 6 gadu grafiku, kurš jau ir noteikts.


