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Padomes kopējā nostāja (12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas
Grozījums Nr. 20

6. apsvērums

6) Saskaņā ar EK līgumu, izstrādājot vides 
politikas nostādnes, Kopienai cita starpā 
jāņem vērā pieejamā zinātniskā un tehniskā 
informācija. Šajā direktīvā jāizmanto 
zinātniskie dati, ieviešot visticamākos 
rādītāju parametrus, lai prognozētu 
mikrobioloģiskos veselības apdraudējumus
un panāktu augsta līmeņa aizsardzību. Būtu 
steidzami jāveic turpmāki epidemioloģiski 
pētījumi par veselības apdraudējumiem 
saistībā ar peldēšanos, jo īpaši saldūdenī.

6) Saskaņā ar EK līgumu, izstrādājot vides 
politikas nostādnes, Kopienai cita starpā 
jāņem vērā pieejamā zinātniskā un tehniskā 
informācija. Šajā direktīvā jāizmanto 
zinātniskie dati, ieviešot visticamākos 
rādītāju parametrus, lai prognozētu 
mikrobioloģiskos, fizikālos un ķīmiskos
veselības apdraudējumus un panāktu augsta 
līmeņa aizsardzību. Būtu steidzami jāveic 
turpmāki epidemioloģiski pētījumi par 
veselības apdraudējumiem saistībā ar 
peldēšanos, jo īpaši saldūdenī.

Or. en

Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā 
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 21
apsvērums (jauns) 

8. a) Šajā direktīvā jāņem vērā ūdens 
izklaides jaunie veidi, kas guvuši 
popularitāti, pateicoties sociālajām 
pārmaiņām un jauniem sporta materiālu 
un aprīkojuma veidiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas sākotnējā priekšlikuma 10. apsvēruma atjaunošana.

Mūsdienās jauni ūdens sporta veidi ir realitāte daudzos Eiropas Savienības pludmaļu ūdeņos. 
Nodarbojoties ar šādiem sporta veidiem, risks norīt ūdeni ir tikpat liels, kā peldoties. Tāpēc 
jānodrošina, lai šī direktīva zināmā mērā tiktu attiecināta arī uz tiem cilvēkiem, kas 
nodarbojas ar jaunajiem sporta veidiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 22
11. apsvērums 

11) 1998. gada 25. jūnijā Kopiena parakstīja 
ANO/EEK Konvenciju par piekļuvi 
informācijai, sabiedrības iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību 
vides jautājumos (Orhūsas Konvencija). 
Kopienas tiesību akti atbilstīgi jāsaskaņo ar 
minēto konvenciju, lai Kopiena to varētu 
ratificēt. Tādējādi ir lietderīgi ietvert šajā 
direktīvā noteikumus par publisku piekļuvi 
informācijai un par sabiedrības iesaistīšanu 
direktīvas īstenošanā;

11) 1998. gada 25. jūnijā Kopiena parakstīja 
ANO/EEK Konvenciju par piekļuvi 
informācijai, sabiedrības iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību 
vides jautājumos (Orhūsas Konvencija). 
Kopienas tiesību akti atbilstīgi jāsaskaņo ar 
minēto konvenciju, lai Kopiena to varētu 
ratificēt. Tādējādi ir lietderīgi ietvert šajā 
direktīvā noteikumus par publisku piekļuvi 
informācijai un par sabiedrības iesaistīšanu 
direktīvas īstenošanā saskaņā ar 2003. gada 
28. janvārī pieņemto Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai1 un 
2003. gada 26. maijā pieņemto Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/35/EK, kas paredz sabiedrības 
līdzdalību atsevišķu vides plānu un 
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programmu izstrādē2.
1 OV L 41, 14.2.2003, 26. lpp.
2 OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 13. apsvēruma atjaunošana grozītā un aktualizētā veidā.

Tā kā Orhūsas Konvencijas attiecīgie nosacījumi tika īstenoti ar divām konkrētām direktīvām, 
tiem jābūt skaidri minētiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 23
14. apsvērums 

14) Kopienas peldvietu ūdens resursu 
pastāvīgās politikas nozīme ir redzama 
katras peldsezonas laikā, jo tā aizsargā 
sabiedrību no nejauša un pastāvīga 
piesārņojuma Kopienas peldvietu ūdens 
apgabalos vai tiem blakus. Vispārējā 
peldvietu ūdens kvalitāte ir ievērojami 
uzlabojusies, kopš stājās spēkā Direktīva 
76/160/EEK. Tomēr šajā direktīvā ir 
atspoguļotas tās zināšanas un pieredze, kas 
gūta septiņdesmito gadu sākumā. Kopš tā 
laika ir mainījušies peldvietu ūdens 
izmantošanas veidi, tāpat kā zināšanas 
zinātnes un tehnikas jomā. Tādēļ šī direktīva 
ir jāatceļ,

14) Kopienas peldvietu ūdens resursu 
pastāvīgās politikas nozīme ir redzama 
katras peldsezonas laikā, jo tā aizsargā 
sabiedrību no nejauša un pastāvīga 
piesārņojuma Kopienas peldvietu ūdens 
apgabalos vai tiem blakus. Vispārējā 
peldvietu ūdens kvalitāte ir ievērojami 
uzlabojusies, kopš stājās spēkā Direktīva 
76/160/EEK. Tomēr šajā direktīvā ir 
atspoguļotas tās zināšanas un pieredze, kas 
gūta septiņdesmito gadu sākumā. Kopš tā 
laika ir mainījušies peldvietu ūdens 
izmantošanas un izklaides veidi, kā arī 
zināšanas zinātnes un tehnikas jomā. Tādēļ 
šī direktīva ir jāatceļ,

Or. en

Pamatojums

Komisijas sākotnējā priekšlikuma 4. apsvēruma daļēja atjaunošana.

Mūsdienās jauni ūdens sporta veidi ir realitāte daudzos Eiropas Savienības pludmaļu ūdeņos. 
Nodarbojoties ar šādiem sporta veidiem, risks norīt ūdeni ir tikpat liels kā peldoties. Tāpēc 
jānodrošina, lai šī direktīva zināmā mērā būtu attiecināta arī uz tiem cilvēkiem, kas 
nodarbojas ar jaunajiem sporta veidiem.
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 24
1. panta 2. punkts 

2. Šīs direktīvas mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un uzlabot vides kvalitāti un aizsargāt 
cilvēku veselību, papildinot Direktīvu 
2000/60/EK.

2. Šīs direktīvas mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un uzlabot vides kvalitāti un aizsargāt 
cilvēku veselību, papildinot un atbalstot 
mērķus, pasākumus un nosakot kopējos 
ķīmiskās kvalitātes standartus, kas noteikti 
Direktīvā 2000/60/EK.

Or. en

Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā 

Ūdens struktūrdirektīvā noteiktie ķīmiskās kvalitātes standarti jāpiemēro arī pludmales 
ūdeņiem.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou
Grozījums Nr. 25
1. panta 2. punkts 

2. Šīs direktīvas mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un uzlabot vides kvalitāti un aizsargāt 
cilvēku veselību, papildinot Direktīvu 
2000/60/EK.

2. Šīs direktīvas mērķis ir saglabāt, aizsargāt 
un uzlabot vides kvalitāti, lai aizsargātu 
cilvēku veselību pret ķīmisko un 
mikrobioloģisko piesārņojumu peldēšanas 
laikā vai citāda veida ūdens izklaides laikā, 
papildinot Direktīvu 2000/60/EK. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 26
1. panta 3. punkts 

3. Šo direktīvu piemēro attiecībā uz jebkuru 
virszemes ūdeņu daļu, ja kompetentā iestāde 
paredz, ka tajā peldēsies daudz cilvēku, un ja 

3. Šo direktīvu piemēro attiecībā uz jebkuru 
virszemes ūdeņu daļu, ja
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tā nav piemērojusi pastāvīgu peldēšanās 
aizliegumu vai nav devusi pastāvīgu 
ieteikumu nepeldēties (turpmāk "peldvietu 
ūdens"). Tā neattiecas uz: 

i) kompetentā iestāde paredz, ka tajā 
peldēsies daudz cilvēku, vai

ii) sabiedriskās iestādes vai komercintereses 
aktīvi veicina peldēšanos, vai

iii) atzītas apvienības apmācības vai 
konkurences nolūkos tradicionāli veic citas 
aktīvās atpūtas darbības,

un ja kompetentā iestāde nav noteikusi 
pastāvīgu aizliegumu vai devusi pastāvīgu 
ieteikumu nepeldēties (turpmāk – "peldvietu
ūdens"). Tā neattiecas uz: 

a) peldbaseiniem un dziednieciskiem 
ūdeņiem;

a) peldbaseiniem un dziednieciskiem 
ūdeņiem;

b) norobežotu ūdeni, kas pakļauts apstrādei 
vai ko izmanto ārstnieciskiem nolūkiem;

b) norobežotu ūdeni, kas pakļauts apstrādei 
vai ko izmanto ārstnieciskiem nolūkiem;

c) mākslīgi radītu, norobežotu ūdeni, kas 
nošķirts no virszemes ūdeņiem un pazemes 
ūdeņiem.

c) mākslīgi radītu, norobežotu ūdeni, kas 
nošķirts no virszemes ūdeņiem un pazemes 
ūdeņiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta atjaunošana, kā arī pirmā lasījuma 
grozījuma Nr. 7 atjaunošana pārveidotā formā, lai rastu kompromisu.

Ar peldvietu ūdens definīciju jāapzīmē virszemes ūdeņi, ko uztur kārtībā peldvietas 
vajadzībām. Ūdeņi, ko izmanto aktīvās atpūtas nolūkos, arī būtu iekļauj definīcijā, taču 
kompromisa dēļ definīcijā jāiekļauj tikai tie apgabali, kur šāda veida darbības notiek 
regulāri.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 27
1. panta 3. punkta ievads 

3. Šo direktīvu piemēro attiecībā uz jebkuru 
virszemes ūdeņu daļu, ja kompetentā 
iestāde paredz, ka tajā peldēsies daudz 

3. Šajā direktīvā ‘peldvietu ūdens’ apzīmē 
jebkuru tekošu ūdeni vai saldūdeni, vai tā 
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cilvēku, un ja tā nav piemērojusi pastāvīgu 
peldēšanās aizliegumu vai nav devusi 
pastāvīgu ieteikumu nepeldēties (turpmāk 
"peldvietu ūdens").

daļas un jūras ūdeni, kurā:

- katras dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
skaidri atļāvušas peldēties,
- vai kurā peldēties nav aizliegts un kuru 
tradicionāli izmanto daudz peldētāju. 

Or. nl

Pamatojums

Jo vispārīgāka un plašāka ir jaunā ‘peldvietu ūdens’ definīcija, jo tas ir arī saprātīgāk, un 
dalībvalstis būs spiestas meklēt veidu, kā nodrošināt labas kvalitātes peldvietu ūdeni. Tādēļ 
tiek piedāvāts izmantot sākotnējo Direktīvas 76/160/EK 'peldvietu ūdens' definīciju, jo par to 
tiek mazāk diskutēts.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 28
1. panta 3. punkta c a) daļa (jauns)

c a) ūdeņi, ko izmanto citām aktīvās atpūtas 
darbībām, kas tiek veiktas vairāk nekā 100 
metru attālumā no krasta bēguma laikā, vai 
netiek veiktas peldsezonā, nodrošinot, ka 
pilsētas notekūdeņi vai citi piesārņojuma 
avoti neapdraud šādus ūdeņus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 29
2. panta 1. punkts 

„Peldvietu ūdens”: visi tekošie vai stāvošie 
iekšējie virszemes ūdeņi, pārejas ūdeņi un 
piekrastes ūdeņi (vai to daļas), ja:
a) peldēties nav aizliegts un ar to 
peldsezonā tradicionāli nodarbojas daudz 
peldētāju vai
b) tradicionāli notiek citas aktīvās atpūtas 
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darbības, ja pilsētas notekūdeņi vai citi 
piesārņojuma avoti īpaši apdraud šādus 
ūdeņus, vai
c) sabiedriskās iestādes vai komercintereses 
aktīvi veicina peldēšanos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 30
2. panta 7. punkta f a) daļa (jauns)

f a) izstrādājot ārkārtas gadījumu plānu un 
uzraudzības sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta atjaunošana.

Šis grozījums ir saskaņā ar tā referenta grozījumu Nr. 6, kurš ierosināja atkārtoti ieviest 
Komisijas priekšlikuma 12. pantu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 31
2. panta 7. punkts (jauns)

7a. "Citas aktīvās atpūtas darbības” nozīmē 
tādas darbības, ko veicot tiek izmantotas 
ierīces kustībai pa ūdeni, ir būtisks ūdens 
norīšanas risks; piemēram, sērfings, 
vindsērfings un smaiļošana.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 3. panta 4. punkta atjaunošana.

‘Citu aktīvās atpūtas darbību’ definīcija ir vajadzīga saskaņā ar šī referenta grozījumu Nr. 9, 
kur ierosināts ieviest noteiktas prasības attiecībā uz citām aktīvās atpūtas darbībām.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 32
2. panta 8. punkts 

8. "Īstermiņa piesārņojums" ir I pielikuma A 
slejā minētais mikrobioloģiskais 
piesārņojums, kam ir skaidri nosakāmi 
iemesli, kas parasti neietekmē peldvietu 
ūdens kvalitāti ilgāk par aptuveni 72 
stundām un par ko kompetentā iestāde ir 
izstrādājusi procedūras, lai to novērstu un 
attiecīgi rīkotos, kā noteikts II pielikumā.

8. "Īstermiņa piesārņojums" ir I pielikuma A 
slejā minētais mikrobioloģiskais 
piesārņojums, kam ir skaidri nosakāmi 
iemesli, kas parasti neietekmē peldvietu 
ūdens kvalitāti ilgāk par 48 stundām pēc 
piesārņojuma cēloņa beigām un neilgst 
ilgāk par aptuveni 72 stundām un par ko 
kompetentā iestāde ir izstrādājusi 
procedūras, lai to novērstu un attiecīgi 
rīkotos, kā noteikts II pielikumā. 

Or. en

Pamatojums

Īstermiņa piesārņojuma sākums dažkārt ir grūti nosakāms, tādēļ ir vajadzīga daudz skaidrāka 
un precīzāka definīcija. "Skaidri identificējama piesārņojuma cēloņa" beigas var noteikt 
daudz precīzāk. 

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 33
3. panta 4. punkts 

4. Uzraudzības kalendārs katram peldvietu 
ūdenim tiek izstrādāts pirms katras 
peldsezonas sākuma un – pirmo reizi –
pirms trešās pilnās peldsezonas sākuma pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Uzraudzību 

4. Uzraudzības kalendārs katram peldvietu 
ūdenim tiek izstrādāts pirms katras 
peldsezonas sākuma un – pirmo reizi –
pirms trešās pilnās peldsezonas sākuma pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Uzraudzību 
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veic ne vēlāk kā četras dienas pēc 
uzraudzības kalendārā noteiktās dienas.

veic ne vēlāk kā četras dienas pēc 
uzraudzības kalendārā noteiktās dienas vai 
pēc datuma, kad uzraudzības kalendārs ir 
atjaunots pēc 7. un 7. a punktā minētās 
pārtraukšanas.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izskaidrot, ka pat uzraudzības gadījumā, kas tiek veikta anomālu 
situāciju gadījumā vai tādos gadījumos, kad uzraudzība ir bīstama vai nerealizējama, jābūt 4 
dienu rezervei paraugu ņemšanai pēc tam, kad situācija ir normalizējusies.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 34
3. panta 7. punkts (jauns)

7 a. Tādu meteoroloģisko apstākļu vai 
ārkārtas situāciju gadījumos, kas paraugu 
ņemšanu padara neiespējamu, 4. punktā 
minēto uzraudzības kalendāru var atlikt un 
atjaunot nekavējoties pēc briesmu un/vai 
neiespējamības situācijas beigšanās. 

Or. it

Pamatojums

Pēc analoģijas ar 7. punkta noteikumiem uzraudzības atlikšanai jābūt atļautai arī situācijās, 
kad paraugu ņemšana nav iespējama, vai nu tāpēc, ka tas ir bīstami, vai nepārvaramas varas 
gadījumā, piemēram, kad ir bangojoša jūra vai nelabvēlīgi laika apstākļi.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 35
5. panta 1. punkta b) daļa

b) "pietiekama" svītrots

Or. it
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Pamatojums

’Pietiekama’ peldvietu ūdens kvalitāte nebija paredzēta nedz Komisijas priekšlikumā, nedz to 
ieviesa ar grozījumiem pirmajā lasījumā.
Tādēļ formulējumi kopējā nostājā un pielikumos jāuzskata par atbilstīgi grozītiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 36
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) "pietiekamas" kvalitātes svītrots

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 37
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) "pietiekamas" kvalitātes; svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu. 

Horizontālais grozījums – ja šis grozījums tiek pieņemts, visas atsauces likumdošanas tekstā, 
tostarp pielikumi atbilstīgi jāpārveido.
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 38
5. panta 3. punkts 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "pietiekamu" kvalitāti. Tās veic 
īstenojamus un samērīgus pasākumus, ko tās 
uzskata par atbilstīgiem, nolūkā palielināt to 
peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti kā 
"izcilas" vai "labas" kvalitātes ūdeņi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2011. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "labu" kvalitāti un ka ir sasniegti 
ūdens ķīmiskās kvalitātes mērķi saskaņā ar 
kritēriju, klasifikāciju un beigu termiņiem, 
kas noteikti Direktīvā 2000/60/EK. Tās veic 
īstenojamus un samērīgus pasākumus, ko tās 
uzskata par atbilstīgiem, nolūkā palielināt to 
peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti kā 
"izcilas" kvalitātes ūdeņi.

Or. en

Pamatojums

Kvalitātes statusa sasniegšanas agrāka datuma atkārtota ieviešana saskaņā ar Komisijas 
priekšlikuma 8. panta 3. punktu, pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 16 atjaunošana un 
kvalitātes statusa atjaunošana saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu. 

Komisija ir ierosinājusi piecu gadu termiņu pēc direktīvas spēkā stāšanās (trīs gadi pēc 
diviem īstenošanas gadiem). Pieņemot, ka šī direktīva stājas spēkā 2006. gada sākumā, 
lietderīgi ir noteikt jauno datumu 2011. gada peldsezonas beigās. Tas dalībvalstīm dotu 
vairāk laika par sākotnēji ierosinātajiem 5 gadiem.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 39
5. panta 3. punkts 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "pietiekamu" kvalitāti. Tās veic 
īstenojamus un samērīgus pasākumus, ko 
tās uzskata par atbilstīgiem, nolūkā palielināt 
to peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti 
kā "izcilas" vai "labas" kvalitātes ūdeņi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "pietiekamu" kvalitāti. Tās veic 
visus vajadzīgos pasākumus, ko tās uzskata 
par atbilstīgiem, nolūkā palielināt to 
peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti kā 
"izcilas" vai "labas" kvalitātes ūdeņi. 

Or. nl
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Pamatojums

Mērķis ir noteiktā laika periodā uzlabot peldvietu ūdens kvalitāti līdz augstākajai kategorijai; 
un dalībvalstu ziņā ir nolemt, kādi pasākumi ir vajadzīgi.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 40
5. panta 3. punkts 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "pietiekamu" kvalitāti. Tās veic 
īstenojamus un samērīgus pasākumus, ko tās 
uzskata par atbilstīgiem, nolūkā palielināt to 
peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti kā 
"izcilas" vai "labas" kvalitātes ūdeņi. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visi peldvietu ūdeņi ir 
vismaz ar "labu" kvalitāti. Tās veic 
īstenojamus un samērīgus pasākumus, ko tās 
uzskata par atbilstīgiem, nolūkā palielināt to 
peldvietu ūdeņu skaitu, kas tiek klasificēti kā 
"izcilas" kvalitātes ūdeņi.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 41
5. panta 4. punkts 

4. Tomēr neatkarīgi no vispārējās prasības 3. 
punktā peldvietu ūdeņus var pagaidām 
klasificēt kā "zemas" kvalitātes ūdeņus un 
joprojām saglabāt atbilstību šai direktīvai. 
Jāidentificē iemesli, kāpēc neizdevās 
sasniegt "pietiekamu" kvalitāti. Šādos 
gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ievēroti šādi nosacījumi: 

4. Tomēr neatkarīgi no vispārējās prasības 3. 
punktā peldvietu ūdeņus var pagaidām 
klasificēt kā "zemas" kvalitātes ūdeņus un 
joprojām saglabāt atbilstību šai direktīvai. 
Jāidentificē iemesli, kāpēc neizdevās 
sasniegt "labu" kvalitāti. Šādos gadījumos 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievēroti šādi 
nosacījumi: 

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 42
5. panta 4. punkta a) apakšpunkta i a) daļa (jauna)

i a) neatbilstības cēloņu un iemeslu 
noteikšana; un

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 13. panta 2. punkta atjaunošana.

Svarīgi ir skaidri pieprasīt, lai tiktu noteikti neatbilstības cēloņi un iemesli. 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 43
5. panta 4. punkta i i) daļa

i i) piemēroti pārvaldības pasākumi, lai 
novērstu, samazinātu vai likvidētu 
piesārņojuma avotus.

i i) piemērotu pasākumu īstenošana, lai 
novērstu, samazinātu vai likvidētu 
piesārņojuma avotus; šādiem pasākumiem 
jādod pozitīvi rezultāti triju gadu laikā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 13. panta 2. punkta atjaunošana.

Daudz atbilstošāk ir runāt par pasākumiem vispārīgi, nevis tikai par pārvaldības 
pasākumiem, it īpaši, ja tie cita starpā domāti cēloņu novēršanai. Veiktajiem pasākumiem 
jādod rezultāti noteiktā laika periodā. 
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels un Rita Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 44
5. panta 4. punkta un a) daļas i i a) daļa (jauna)

i i a) sabiedrībai jāsniedz informācija 
skaidru un vienkāršu simbolu veidā, kā arī 
jāsniedz informācija par zināmajiem 
piesārņojuma avotiem vai ar tiem 
saistītajiem saindēšanās draudiem, kā arī 
par visiem veiktajiem vai plānotajiem 
pasākumiem peldvietas ūdens sastāva 
uzlabošanai.

Or. nl

Pamatojums

2003. gada 21. oktobrī pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 18 atjaunošana ar 
sagatavotajām izmaiņām, jo grozījums jāuzlūko saistībā ar 5. pantu, kas attiecas uz peldvietu 
ūdens klasifikāciju. Tādā gadījumā nolūks ir informēt, nevis brīdināt sabiedrību. Turklāt 
izpēte rāda, ka piesārņojuma avoti ne vienmēr ir atrodami. Tāpēc sabiedrību var informēt 
tikai par zināmajiem iemesliem. Pēdējais punkts pievienots tādēļ, ka atbilstīgi ir sabiedrību 
informēt arī par plānotajiem pasākumiem un ka informācijai jābūt pamatotai uz peldvietas 
ūdens sastāva raksturojumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 45
5. panta 4. punkta b) daļa

b) Ja peldvietu ūdens tiek klasificēts kā 
"zemas" kvalitātes ūdens piecu secīgu 
gadu laikā, tiek noteikts pastāvīgs 
peldēšanās aizliegums vai pastāvīgs 
ieteikumu nepeldēties. Tomēr dalībvalstis 
var noteikt pastāvīgu peldēšanās 
aizliegumu vai pastāvīgu ieteikumu 
nepeldēties pirms piecu gadu laikposma 
beigām, ja dalībvalsts, uzskata, ka 
"pietiekamas" kvalitātes sasniegšana nav 
iespējama vai rada nesamērīgus izdevumus.

b) Ja peldvietu ūdens trīs gadu laikā vēl 
joprojām nav sasniedzis "labu" kvalitāti, 
tiek uzskatīts, ka tas nav atbilstīgs šai 
direktīvai. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 13. panta 2. punkta atjaunošana. 
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Aizliegumi jāievieš tikai kā pagaidu pasākumi – tiem nevajadzētu būt iemeslam, lai izvairītos 
no pienākuma sasniegt labu peldvietu ūdens kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 46
5. panta 4. punkta b) daļa

b) Ja peldvietu ūdens tiek klasificēts kā 
"zemas" kvalitātes ūdens piecu secīgu gadu 
laikā, tiek noteikts pastāvīgs peldēšanās 
aizliegums vai pastāvīgs ieteikums 
nepeldēties. Tomēr dalībvalstis var noteikt 
pastāvīgu peldēšanās aizliegumu vai 
pastāvīgu ieteikumu nepeldēties pirms piecu 
gadu laikposma beigām, ja dalībvalsts, 
uzskata, ka "pietiekamas" kvalitātes 
sasniegšana nav iespējama vai rada 
nesamērīgus izdevumus.

b) Ja peldvietu ūdens tiek klasificēts kā 
"zemas" kvalitātes ūdens piecu secīgu gadu 
laikā, tiek noteikts pastāvīgs peldēšanās 
aizliegums vai pastāvīgs ieteikums 
nepeldēties. Tomēr dalībvalsts var svītrot 
peldvietu ūdeni no noteikto peldvietu ūdeņu 
saraksta pirms piecu gadu laikposma 
beigām, ja dalībvalsts uzskata, ka izmaksas 
peldvietas ūdens standarta sasniegšanai 
pārsniedz sabiedrības veselības pabalstus 
un/vai ka "pietiekamas" kvalitātes 
sasniegšana nav iespējama vai rada 
nesamērīgus izdevumus.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas uzskata, ka izmaksas sabiedrības veselības un drošības ziņā būs nesamērīgi 
lielas, jādod iespēja izņemt attiecīgos peldvietu ūdeņus no saraksta.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 47
5. panta 4. punkta b) daļa

b) Ja peldvietu ūdens tiek klasificēts kā 
"zemas" kvalitātes ūdens piecu secīgu gadu 
laikā, tiek noteikts pastāvīgs peldēšanās 
aizliegums vai pastāvīgs ieteikums 
nepeldēties. Tomēr dalībvalsts var noteikt 
pastāvīgu peldēšanās aizliegumu vai 
pastāvīgu ieteikumu nepeldēties pirms piecu 
gadu laikposma beigām, ja dalībvalsts, 
uzskata, ka "pietiekamas" kvalitātes 
sasniegšana nav iespējama vai rada 

b) Ja peldvietu ūdens tiek klasificēts kā 
"zemas" kvalitātes ūdens piecu secīgu gadu 
laikā, tiek noteikts pastāvīgs peldēšanās 
aizliegums vai pastāvīgs ieteikums 
nepeldēties. Tomēr dalībvalstis var noteikt 
pastāvīgu peldēšanās aizliegumu vai 
pastāvīgu ieteikumu nepeldēties pirms piecu 
gadu laikposma beigām, ja dalībvalsts, 
uzskata, ka "pietiekamas" kvalitātes 
sasniegšana nav iespējama vai rada 
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nesamērīgus izdevumus. nesamērīgus izdevumus.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 48
6. panta 1. punkta zemsvītras piezīme

Sešus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 49
12. panta 1. punkta b) daļa

b) peldvietu ūdens vispārējs apraksts, 
nelietojot tehniskus terminus un 
pamatojoties uz peldvietu ūdens aprakstu, 
kas izveidots saskaņā ar III pielikumu;

b) peldvietu ūdens vispārējs apraksts, 
nelietojot tehniskus terminus un 
pamatojoties uz peldvietu ūdens aprakstu, 
kas izveidots saskaņā ar III pielikumu, 
tostarp peldvietu ūdens kvalitātes 
novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 
2000/60/EK. Tajā jābūt redzami 
atspoguļotam Komisijas apstiprinātam 
simbolam, lai informētu lietotājus par 
peldvietas ūdens kvalitātes pašreizējo 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā 
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 50
12. panta 1. punkta e a) daļa (jauna)

e a) gadījumā, ja peldvietas ūdens tiek 
svītrots no peldvietu ūdeņu saraksta, 
paziņojums sabiedrībai par šādu svītrošanu 
un paskaidrojums par to. Šāds paziņojums 
jāizliek nekavējoties peldvietai tuvējā 
apkārtnē peldsezonas laikā tajā gadā, kad 
peldvieta svītrota no saraksta, kā arī 
nākamajā gadā. Attiecīgajā pludmalē 
uzstādītas brīdinājuma zīmes, kā arī 
sabiedrībai norādīta tuvākā pieejamā 
peldvieta;

Or. en

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kas grozīts ar pirmā 
lasījuma grozījumu Nr. 23, kas pieņemts 2003. gada 21. oktobrī (OV C 82, 1.4.2004).

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 51
12. panta 2. punkta ievaddaļa 

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus medijus 
un tehnoloģijas, tostarp internetu, lai aktīvi 
un ātri izplatītu informāciju par peldvietu 
ūdeņiem, kā minēts 1. punktā, kā arī šādu 
informāciju:

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus medijus 
un tehnoloģijas, tostarp internetu, lai aktīvi 
un ātri izplatītu informāciju – tostarp 
tulkojumus areālā bieži lietotās svešvalodās 
– par peldvietu ūdeņiem, kā minēts 1. 
punktā, kā arī šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Informācija vajadzīga tūristiem, kas runā citās valodās.
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 52
12. panta 2. punkta ievads 

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus medijus 
un tehnoloģijas, tostarp internetu, lai aktīvi 
un ātri izplatītu informāciju par peldvietu 
ūdeņiem, kā minēts 1. punktā, kā arī šādu 
informāciju:

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus medijus 
un tehnoloģijas, tostarp internetu, lai cik 
vien ātri iespējams izplatītu informāciju par 
peldvietu ūdeņiem, kā minēts 1. punktā, kā 
arī šādu informāciju:

Or. nl

Pamatojums

Kad informācija ir izplatīta, jāņem vērā veiktās praktiskās darbības, tostarp paraugu 
ņemšana un laboratorijas pētījumi.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 53
. panta 4. punkts 

4. Dalībvalstis un Komisija, kad vien 
iespējams, dara pieejamu sabiedrībai 
informāciju ar ģeogrāfisku piesaisti un 
sniedz to skaidrā un saskaņotā veidā, jo 
īpaši izmantojot zīmes un simbolus.

4. Pēc dalībvalstu uzklausīšanas, attiecīgas 
tūristu un patērētāju organizācijas, vides 
organizācijas un citas ieinteresētās puses, 
Komisija līdz * izveido vienkāršu 
standartizētu simbolu sistēmu, ko var lietot 
dalībvalstis, reģionālās vai vietējās iestādes, 
tūrisma industrija utt. kā vienu no 
informācijas līdzekļiem, kas paredzēts 
sabiedrības informēšanai. Sistēmai jābūt 
pieejamai ES tīmekļa vietnē.

* Divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā

Or. it

Pamatojums

Grozījums daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 27 tekstu.
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Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 54
3. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai uzraudzības 
rezultātus un peldvietu ūdens kvalitātes 
novērtējumus par katru peldsezonu, kā arī 
būtisko veikto pasākumu aprakstu. 
Dalībvalstis sniedz šo informāciju katru 
gadu vēlākais 31. decembrī attiecībā uz 
iepriekšējo peldsezonu. Tās sāk iesniegt 
informāciju, tiklīdz ir veikta pirmā peldvietu 
ūdens kvalitātes novērtēšana saskaņā ar 4. 
pantu.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai uzraudzības 
rezultātus un peldvietu ūdens kvalitātes 
novērtējumus par katru peldsezonu, kā arī 
būtisko veikto pasākumu aprakstu. 
Dalībvalstis sniedz šo informāciju katru 
gadu vēlākais 28. februārī attiecībā uz 
iepriekšējo peldsezonu. Tās sāk iesniegt 
informāciju, tiklīdz ir veikta pirmā peldvietu 
ūdens kvalitātes novērtēšana saskaņā ar 4. 
pantu.

Or. it

Pamatojums

Nereāli ir gaidīt, lai dalībvalstis, īpaši tās, kur ir īpaši gara peldsezona, vajadzīgo 
informāciju Komisijai iesniegtu dažu mēnešu laikā pēc peldsezonas beigām, tostarp 
informāciju par veiktajiem svarīgiem pārvaldības pasākumiem. Dalībvalstīm jādod daudz 
vairāk laika, lai tās varētu nodrošināt izsmeļošu un vispusīgu informāciju. 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 55
. panta -1. punkts (jauns)

-1) Komisija līdz 2008. gada beigām 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei ar to cilvēku veselības 
aizsardzības novērtējumu, kas nodarbojas 
ar citām aktīvās atpūtas darbībām. Šajā 
ziņojumā īpaši ņemti vērā attiecīgo Eiropas 
epidemioloģisko pētījumu rezultāti, ko 
Komisija vadījusi sadarbībā ar 
dalībvalstīm.
Ne vēlāk kā 2010. gadā Komisija, ņemot 
vērā šo ziņojumu un paplašinātu ietekmes 
novērtējumu, novērtē šo direktīvu attiecībā 
uz citām aktīvās atpūtas darbībām un 
prezentē, ja tā ir atbilstīga, likumdošanas 
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priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 251. 
pantu.

Or. en

Pamatojums

Jaunais grozījums ir kā kompromiss, lai jautājumu par citām aktīvās atpūtas darbībām 
risinātu nākotnē. Komisijai un dalībvalstīm, nostājoties stingrā opozīcijā Padomei, lai 
iekļautu citas aktīvās atpūtas darbības pašreizējā direktīvā, vismaz būtu jāizpēta jautājums ar 
nolūku noteiktā laika posmā nākt klajā ar šīs direktīvas grozījumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 56
15. panta ievaddaļa 

Saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
procedūru var pieņemt lēmumu:

Saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
procedūru pieņem lēmumu:

Or. en

Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 57
15. panta c a) daļa (jauna)

c a) pilnveidot I pielikumā minētos 
parametrus par vīrusu atklāšanu, 
pamatojoties uz zinātnisku pētījumu 
rezultātiem;

Or. en
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Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 58
. panta 1. punkts 

1. Ar šo Direktīvu 76/160/EEK atceļ no 
2014. gada 13. decembra. Ievērojot 2. 
punktu, šī atcelšana neskar dalībvalstu
saistības attiecībā uz termiņiem atceltās 
direktīvas pārņemšanai un piemērošanai.

1. Ar šo Direktīvu 76/160/EEK atceļ no 
2010. gada 13. decembra. Ievērojot 2. 
punktu, šī atcelšana neskar dalībvalstu 
saistības attiecībā uz termiņiem atceltās 
direktīvas pārņemšanai un piemērošanai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar šī referenta grozījumiem Nr. 2 un 3, atjaunojot laika termiņu vairāk vai 
mazāk līdzīgi tam, kas tika paredzēts Komisijas priekšlikuma 21. pantā (pieci gadi pēc 
stāšanās spēkā).

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 59
18. panta 1. punkta 1. apakšpunkta zemsvītras piezīme

* Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

* Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 22. panta noteikumu atjaunošana. Nav iemesla, kādēļ dalībvalstīm 
vajadzētu papildu gadu, lai īstenotu šos noteikumus.
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 60

(Svītrot un atkārtoti ieviest I pielikumu no Komisijas sākotnējā priekšlikuma 
COM(2002)0581) Padomes kopējā nostāja

I PIELIKUMS PAR IEKŠĒJIEM ŪDEŅIEM
A B C D E

Parametrs Izcila 
kvalitāte

Laba 
kvalitāte

Pietiekama 
kvalitāte

Analīzes 
standartmetodes

1. Zarnu enterokoki 
(KVV/100 ml)

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 vai 
ISO 7899-2

2. Escherichia coli 
(KVV/100 ml)

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 vai 
ISO 9308-1

ATTIECĪBĀ UZ PIEKRASTES UN PĀREJAS ŪDEŅIEM
A B C D E

Parametrs Izcila 
kvalitāte

Laba 
kvalitāte

Pietiekama 
kvalitāte

Analīzes 
standartmetodes

1. Zarnu enterokoki 
(KVV/100 ml)

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 vai 
ISO 7899-2

2. Escherichia coli 
(KVV/100 ml)

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 vai 
ISO 9308-1

* Pamatojoties uz 95. procentiles novērtēšanu. Skatīt II pielikumu. 
** Pamatojoties uz 90. procentiles novērtēšanu. Skatīt II pielikumu. 

Grozījums

(Sākotnējais Komisijas priekšlikums (COM(2002)0581)

I PIELIKUMS
Peldvietu ūdens kvalitātes parametri

A B C D

Mikrobioloģiskie 
parametri

Izcila 
kvalitāte

Laba kvalitāte Analīzes metodes
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1. Zarnu enterokoki 
(Z.E.) KVV/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2. Escherischia coli
(E.C.) KVV/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1 

3. Fitoplanktona ziede 
vai lielaļģu 
izplatīšanās2

Negatīvi testa 
rezultāti

Mikroskopisks 
uzraudzība3, 
toksiskuma 
pārbaudes4, 
vizuālā pārbaude.

Fizikāli ķīmiskie 
parametri

Izcila 
kvalitāte

Laba kvalitāte Pārbaudes 
metodes

4. Minerāleļļas - Uz ūdens virsmas 
nav redzami eļļas 
plankumi un nav 
smakas

Vizuālā pārbaude 
un pārbaude ar 
ožu

5. Darvas nogulsnes un 
peldoši atkritumi, tādi 
kā koks, plastmasa, 
stikls, gumija vai 
jebkuri citi atkritumi.

- Nav šādu atkritumu Vizuālā pārbaude

6 pH5 - No 6 līdz 9
Nav 
neizskaidrojamu 
izmaiņu

Elektrometrija ar 
kalibrēšanu ap 
pH 7 un pH 9

95. procentiles vērtība tiek aprēķināta kā noteikts tālāk6.
Balstoties uz 95. procentiles novērtēšanu no log10 normālas iespējamās blīvuma funkcijas 
attiecībā uz mikrobioloģisko informāciju, kas iegūta no viena peldvietu ūdens; 95. 
procentiles vērtība tiek iegūta šādi:
i) ņem log10 vērtību no visiem baktēriju uzskaitījumiem to datu secībā, kas jānovērtē, 
i i) aprēķina log10 aritmētisko vidējo vērtību (μ),
i i i) aprēķina log10 vērtību standartnovirzi (σ).
Augšējā 90. procentiles vērtība no datu iespējamības blīvuma funkcijas tiek iegūta no šāda 
vienādojuma:
95 procentile = antilog ((μ)+(1.65 x σ)

  
1 Pamatojoties uz 95. procentiles novērtējumu
2 Tikai vietās, kas ir fizikāli jutīgas pret īpašo toksisko ziedēšanu (piem., dinophysis, alexandrium, zilaļģes)
3 šūnu noteikšana un skaitīšana
4 izmēģinājums ar peli, uz ādas vai ar tiešu toksīna devu planktona šūnās vai ūdenī
5 Tikai saldūdeņiem
6 Bartram, J. un Rees, G. (red.) Monitoring Bathing Waters. E un F N Spon, Londona.
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Or. en

Pamatojums

Groza Padomes kopējā nostājā ieviesto jauno elementu.  

Svītrojot I pielikumu, pārējā priekšlikumā ir vajadzīgas izmaiņas, lai šī direktīva būtu 
atbilstīga.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 61
I pielikuma 1. tabulas 1. rinda, B sleja, Izcila kvalitāte

200* 100*

Or. nl

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma (COM(2002)581) skaitļus.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 62
I pielikuma 1. tabulas 1. rinda, C sleja, Laba kvalitāte

400* 200*

Or. nl

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma (COM(2002)581) skaitļus.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 63
I pielikuma 1. tabulas 1. rinda, D sleja, Pietiekama kvalitāte

360** 200**

Or. nl

Pamatojums

Groza Padomes ieviesto jauno elementu.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 64
I pielikuma 1. tabulas 2. rinda, B sleja, Izcila kvalitāte

500* 250*

Or. nl

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma (COM(2002)581) skaitļus.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 65
I pielikuma 1. tabulas 2. rinda, C sleja, Laba kvalitāte

1000* 500*

Or. nl

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma (COM(2002)581) skaitļus.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 66
I pielikuma 1. tabulas D sleja, Pietiekama kvalitāte

D svītrots
Pietiekama kvalitāte

360**
900**

Pamatojoties uz 90. procentiles 
novērtēšanu. Skatīt II pielikumu. 

Or. de

Pamatojums

Jāsaglabā sākotnējā Komisijas priekšlikuma kvalitātes klasifikācija; tajā paredzētas tikai 
"izcilas" un "labas" kvalitātes kategorijas. Pirmajā lasījumā Parlamentā ar vairākumu jau ir 
noraidītas daudz stingrākās un daudz zemākās vērtības. Komisijas sākotnēji pieņemtās 
vērtības ir pamatotas uz Pasaules veselības organizācijas (PVO) veikto izpēti un atspoguļo 
augsta līmeņa aizsardzību. Iekļaujot trešo kategoriju - 'pietiekama kvalitāte' -, tiks saglabāti 
1976. gada peldvietu ūdens direktīvas noteikumi, kas neatbilst minimālajām prasībām, ko 
noteikusi PVO.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 67
I pielikuma 2. tabulas D sleja, Pietiekama kvalitāte

D svītrots
Pietiekama kvalitāte

200 **
500 **

** Pamatojoties uz 90. procentiles 
novērtēšanu. Skatīt II pielikumu.

Or. de
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Pamatojums

Jāsaglabā sākotnējā Komisijas priekšlikuma kvalitātes klasifikācija; tajā paredzētas tikai 
"izcilas" un "labas" kvalitātes kategorijas. Pirmajā lasījumā Parlamentā ar vairākumu jau ir 
noraidītas daudz stingrākās un daudz zemākās vērtības. Komisijas sākotnēji pieņemtās 
vērtības ir balstītas uz PVO veikto izpēti un atspoguļo augsta līmeņa aizsardzību. Iekļaujot 
trešo kategoriju - 'pietiekama kvalitāte' - tiks saglabāti 1976. gada peldvietu ūdens direktīvas 
noteikumi, kas neatbilst minimālajām prasībām, ko noteikusi PVO.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 68
I pielikuma 2. tabulas 5. D sleja, "Pietiekama kvalitāte"

D svītrots
Pietiekama kvalitāte
200**
500**
** Pamatojoties uz 90. procentiles 
novērtēšanu. Skatīt II pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I pielikumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 69
II pielikuma 1. punkts, "Zema kvalitāte"

Peldvietu ūdens tiek klasificēts kā "zemas 
kvalitātes" ūdens, ja peldvietu ūdens 
kvalitātes informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu a procentiles vērtība b
attiecībā uz mikrobioloģisko uzskaitījumu ir 
sliktāka c nekā "pietiekamas kvalitātes"
vērtība, kas noteikta I pielikuma D slejā.

Peldvietu ūdens tiek klasificēts kā "zemas 
kvalitātes" ūdens, ja peldvietu ūdens 
kvalitātes informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu a procentiles vērtība b
attiecībā uz mikrobioloģisko uzskaitījumu ir 
sliktāka c nekā "labas" vērtība, kas noteikta 
I pielikuma C slejā.
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Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I un II pielikumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 70
II pielikuma 1. punkts, "Zema kvalitāte"

Peldvietu ūdens tiek klasificēts kā "zemas 
kvalitātes" ūdens, ja peldvietu ūdens 
kvalitātes informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu a procentiles vērtība b
attiecībā uz mikrobioloģisko uzskaitījumu ir 
sliktāka c nekā "pietiekamas kvalitātes"
vērtība, kas noteikta I pielikuma D slejā.

Peldvietu ūdens tiek klasificēts kā "zemas 
kvalitātes" ūdens, ja peldvietu ūdens 
kvalitātes informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu a procentiles vērtība b
attiecībā uz mikrobioloģisko uzskaitījumu ir 
sliktāka c nekā "labas kvalitātes" vērtība, 
kas noteikta I pielikuma D slejā.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 71
II pielikuma 2. punkts, Pietiekama kvalitāte

2. PIETIEKAMA KVALITĀTE svītrots

Peldvietu ūdens ir jākvalificē kā 
"pietiekamas kvalitātes" ūdens:
1) ja peldvietu ūdens kvalitātes 

informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu procentiles 
vērtība attiecībā uz mikrobioloģisko 
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uzskaitījumu ir līdzvērtīga 
"pietiekamas kvalitātes" vērtībai, kas 
noteikta I pielikuma D slejā, vai ir 
labāka d par to; un

2) gadījumos, kad peldvietu ūdens ir 
pakļauts īstermiņa piesārņojumam, 
ar nosacījumu, ka:

i) veic atbilstīgus pārvaldības pasākumus, 
tostarp novērošanu, agras 
brīdināšanas sistēmas un uzraudzību, 
lai novērstu peldētāju pakļaušanu 
riskam, tos brīdinot vai, ja 
nepieciešams, izdodot peldēšanās 
aizliegumu;

i i) veic atbilstīgus pārvaldības pasākumus, 
lai novērstu, samazinātu vai likvidētu 
piesārņojuma avotus; un
i i i) to paraugu skaits, kas netika ņemti 

vērā saskaņā ar 3. panta 6. punktu 
īstermiņa piesārņojuma dēļ, pēdējā 
novērtēšanas periodā nepārsniedz 
15% no kopējā paraugu skaita, kas 
paredzēts uzraudzības kalendāros 
minētajam periodam, vai vienu 
paraugu vienā peldsezonā, izvēloties 
lielāku skaitli.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 72
II pielikuma 2. punkts, "Pietiekama kvalitāte"

2. PIETIEKAMA KVALITĀTE svītrots
Peldvietu ūdens ir jākvalificē kā 
"pietiekamas kvalitātes" ūdens:
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1) ja peldvietu ūdens kvalitātes 
informācijas kopumā par pēdējo 
novērtēšanas periodu procentiles vērtība 
attiecībā uz mikrobioloģisko uzskaitījumu 
ir līdzvērtīga "pietiekamas kvalitātes" 
vērtībai, kas noteikta I pielikuma D slejā, 
vai ir labāka d par to; un

2) gadījumos, kad peldvietu ūdens ir 
pakļauts īstermiņa piesārņojumam, ar 
nosacījumu, ka:
i) veic atbilstīgus pārvaldības pasākumus, 
tostarp novērošanu, agras brīdināšanas 
sistēmas un uzraudzību, lai novērstu 
peldētāju pakļaušanu riskam, tos brīdinot 
vai, ja nepieciešams, izdodot peldēšanās 
aizliegumu;
i i) veic atbilstīgus pārvaldības pasākumus, 
lai novērstu, samazinātu vai likvidētu 
piesārņojuma avotus; un
i i i) to paraugu skaits, kas netika ņemti 
vērā saskaņā ar 3. panta 6. punktu 
īstermiņa piesārņojuma dēļ, pēdējā 
novērtēšanas periodā nepārsniedz 15% no 
kopējā paraugu skaita, kas paredzēts 
uzraudzības kalendāros minētajam 
periodam, vai vienu paraugu vienā 
peldsezonā, izvēloties lielāku skaitli.

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I un II pielikumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 73
2. pielikuma 4. punkta 1. a daļa (jauns)

1a) ja peldsezonas ilgums un pārvaldības 
pasākumi atspoguļo citas izmantotās 
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aktīvās atpūtas darbības.

Or. en

Pamatojums

Noteikuma atjaunošana Komisijas priekšlikuma II pielikumā. 

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi

Grozījums Nr. 74
2. pielikuma 4. daļa, Izcila kvalitāte, 2. apakšpunkta i i i) daļa

i i i) to paraugu skaits, kas netika ņemti 
vērā saskaņā ar 3. panta 6. punktu 
īstermiņa piesārņojuma dēļ, pēdējā 
novērtēšanas periodā nepārsniedz 15% no 
kopējā paraugu skaita, kas paredzēts 
uzraudzības kalendāros minētajam 
periodam, vai vienu paraugu vienā 
peldsezonā, izvēloties lielāku skaitli.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka paraugus var neņemt vērā īstermiņa piesārņojuma dēļ, ja ūdenim ir 
‘izcilas kvalitātes’ kategorija. Svarīga prasība izcilas kvalitātes ūdeņiem ir, lai tajos nebūtu 
nekāda veida piesārņojums, kaut arī, ja piesārņojums ir prognozējams, var veikt pasākumus, 
lai no tā aizsargātu peldētājus.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 75
II pielikuma piezīmju b) daļas 2. apakšpunkts

Augšējā 90. procentiles vērtība no datu 
iespējamības blīvuma funkcijas tiek iegūta 
no šāda vienādojuma: augšējā 90. 

svītrots
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procentile = antilog (μ + 1.282 σ ).

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I un II pielikumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 76
III pielikuma 1. punkta b) daļa

b) to piesārņojuma avotu identifikācija un 
novērtējums, kas varētu ietekmēt peldvietu 
ūdeņus un peldētāju veselību;

b) to visu iespējamo piesārņojuma avotu un
cēloņu identifikācija – kvantitatīva un 
kvalitatīva – un novērtējums, kas var 
ietekmēt peldvietu ūdeņus un peldētāju 
veselību, kā arī peldvietu ūdens vides 
kvalitātes novērtējumu saskaņā ar Ūdens 
struktūrdirektīvu. Šis novērtējums jāveic 
attiecībā uz laiku – nejauša vai pastāvīga 
riska iespēja – un attiecībā uz 
piesārņojuma raksturu un visa 
piesārņojuma apjomu, kā arī iespējamā 
piesārņojuma savākšanu un tā ietekmi, 
novērtējot, cik tālu tas atrodas no peldvietu 
ūdens.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma III pielikuma .. punkta c )daļas atjaunošana, kas grozīta ar pirmā 
lasījuma grozījumu Nr. 33, kas pieņemts 2003. gada 21. oktobrī (OV C 82, 1.4.2004).

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 77
III pielikuma 1. punkta f a) daļa (jauna)
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f a) novērtējums, vai šī uzraudzība 
nodrošina arī uzskatāmu informāciju citām 
aktīvās atpūtas darbībām, ko veicot, norīt 
ūdeni ir tikpat liels risks kā peldoties 
(piem., vindsērfings, smaiļošana).

Or. en

Pamatojums

oteikuma atjaunošana Komisijas priekšlikuma III pielikumā. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 78
III pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Gadījumā, ja peldvietu ūdens ir klasificēts 
kā "labas", "pietiekamas" vai "zemas" 
kvalitātes ūdens, peldvietu ūdens apraksts ir 
regulāri jāpārskata, lai novērtētu, vai kāds no 
1. punktā minētajiem aspektiem ir mainījies. 
Vajadzības gadījumā aprakstu atjaunina. 
Pārskatīšanas biežums un joma ir jānosaka, 
pamatojoties uz piesārņojuma raksturu un 
nopietnību. Tomēr pārskatīšanai jāatbilst 
vismaz tādiem noteikumiem un jānotiek ar 
tādu biežumu, kā noteikts še turpmāk tabulā.

2. Gadījumā, ja peldvietu ūdens ir klasificēts 
kā "labas" vai "zemas" kvalitātes ūdens, 
peldvietu ūdens apraksts ir regulāri 
jāpārskata, lai novērtētu, vai kāds no 1. 
punktā minētajiem aspektiem ir mainījies. 
Vajadzības gadījumā aprakstu atjaunina. 
Pārskatīšanas biežumu un jomu ir jānosaka, 
pamatojoties uz piesārņojuma raksturu un 
nopietnību. Tomēr pārskatīšanai jāatbilst 
vismaz tādiem noteikumiem un jānotiek ar 
tādu biežumu, kā noteikts še turpmāk tabulā.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 79
III pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts
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2. Gadījumā, ja peldvietu ūdens ir klasificēts 
kā "labas", "pietiekamas" vai "zemas" 
kvalitātes ūdens, peldvietu ūdens apraksts ir 
regulāri jāpārskata, lai novērtētu, vai kāds no 
1. punktā minētajiem aspektiem ir mainījies. 
Vajadzības gadījumā aprakstu atjaunina. 
Pārskatīšanas biežums un joma ir jānosaka, 
pamatojoties uz piesārņojuma raksturu un 
nopietnību. Tomēr pārskatīšanai jāatbilst 
vismaz tādiem noteikumiem un jānotiek ar 
tādu biežumu, kā noteikts še turpmāk tabulā.

2. Gadījumā, ja peldvietu ūdens ir klasificēts 
kā "labas" vai "zemas" kvalitātes ūdens, 
peldvietu ūdens apraksts ir regulāri 
jāpārskata, lai novērtētu, vai kāds no 1. 
punktā minētajiem aspektiem ir mainījies. 
Vajadzības gadījumā aprakstu atjaunina. 
Pārskatīšanas biežums un joma ir jānosaka, 
pamatojoties uz piesārņojuma raksturu un 
nopietnību. Tomēr pārskatīšanai jāatbilst 
vismaz tādiem noteikumiem un jānotiek ar 
tādu biežumu, kā noteikts še turpmāk tabulā.

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I, II un III pielikumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 0
III pielikuma 2. punkta tabulas trešā sleja, "Pietiekama kvalitāte"

"Pietiekama kvalitāte" svītrots
3 gados
a) līdz f)

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 
III pielikuma 2. punkta 2. apakšpunkts
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To peldvietu ūdeņu apraksts, kas pirms tam 
tika klasificēti kā "izcilas" kvalitātes ūdeņi, 
ir jāpārskata un pēc vajadzības jāatjaunina 
tikai gadījumā, ja klasifikācija mainās uz 
"labu", "pietiekamu" vai "zemu" kvalitāti. 
Pārskatīšanā jāizskata visi aspekti, kas 
minēti 1. punktā.

To peldvietu ūdeņu apraksts, kas pirms tam 
tika klasificēti kā "izcilas" kvalitātes ūdeņi, 
ir jāpārskata un pēc vajadzības jāatjaunina 
tikai gadījumā, ja klasifikācija mainās uz 
"labu" vai "zemu" kvalitāti. Pārskatīšanā 
jāizskata visi aspekti, kas minēti 1. punktā.

Or. de

Pamatojums

Pamatojumu skatīt pie I pielikuma 1. un 2. tabulas grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 
III pielikuma 2. punkta 2. apakšpunkts

To peldvietu ūdeņu apraksts, kas pirms tam 
tika klasificēti kā "izcilas" kvalitātes ūdeņi, 
ir jāpārskata un pēc vajadzības jāatjaunina 
tikai gadījumā, ja klasifikācija mainās uz 
"labu", "pietiekamu" vai "zemu" kvalitāti. 
Pārskatīšanā jāizskata visi aspekti, kas 
minēti 1. punktā.

To peldvietu ūdeņu apraksts, kas pirms tam 
tika klasificēti kā "izcilas" kvalitātes ūdeņi, 
ir jāpārskata un pēc vajadzības jāatjaunina 
tikai gadījumā, ja klasifikācija mainās uz 
"labu" vai "zemu" kvalitāti. Pārskatīšanā 
jāizskata visi aspekti, kas minēti 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Jauna elementa svītrošana no kopējās nostājas, lai atjaunotu noteikumus par kvalitātes 
statusu saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 4. un 9. pantu un I, II un III pielikumu.

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 
III pielikuma 4. punkts

4. Atbilstīgos gadījumos, informācija, kas 
minēta 1. punkta a) un b) daļā, ir jāsniedz 

4. 4. Informācija, kas minēta 1. punkta a) un 
b) daļā, ir jāsniedz sīki izstrādātā kartē.
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sīki izstrādātā kartē.

Or. en

Pamatojums

oteikuma atjaunošana Komisijas priekšlikuma III pielikumā. 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Caroline Lucas

Grozījums Nr. 
V pielikuma 4. punkta 3. apakšpunkts

Laikam starp paraugu ņemšanu un analīzes 
veikšanu ir jābūt pēc iespējas īsākam. 
Paraugus ieteicams analizēt tajā pašā darba 
dienā. Ja tas nav iespējams praktisku 
apsvērumu dēļ, paraugi ir jāapstrādā ne ilgāk 
kā 24 stundu laikā. Līdz tam tie ir jāglabā 
tumsā 4°C ± 3°C temperatūrā.

Laikam starp paraugu ņemšanu un analīzes 
veikšanu ir jābūt pēc iespējas īsākam. 
Paraugus ieteicams analizēt tajā pašā darba 
dienā. Ja tas nav iespējams praktisku 
apsvērumu dēļ, paraugi ir jāapstrādā ne ilgāk 
kā 24 stundu laikā. Gadījumā, ja ir notikusi 
aizkavēšanās starp paraugu ņemšanu un 
analīzes veikšanu, izmērīto baktēriju 
koncentrācija tiek noteikta pēc zināmās T-
90 pūšanas formulas, lai baktēriju 
koncentrāciju varētu izmantot paraugu 
ņemšanas laikā.

Or. en

Pamatojums

(OV C 82, 1.4.2004) pirmajā lasījumā Baktēriju sairšana notiks pat 4°C temperatūrā. Lai 
nodrošinātu, ka mērījumi atspoguļo koncentrāciju paraugu ņemšanas laikā, jāveic vienkārša 
noregulēšana pēc zināmās formulas (T-90 pūšana).
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