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Ziņojuma projekts (PE 378-719v01-00)
Anne Laperrouze
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides kvalitātes standartiem 
ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK

Direktīvas priekšlikums (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 20
1. APSVĒRUMS

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais piesārņojums 
rada draudus ūdens videi, kas izraisa ūdens 
organismu akūtu un hronisku toksicitāti, 
akumulāciju ekosistēmās un biotopu un 
bioloģiskās daudzveidības zaudējumus, kā 
arī draudus cilvēku veselībai.

(1) Virszemes ūdeņu ķīmiskais piesārņojums 
rada draudus ūdens videi, kas izraisa ūdens 
organismu akūtu un hronisku toksicitāti, 
akumulāciju ekosistēmās un biotopu un 
bioloģiskās daudzveidības zaudējumus, kā 
arī draudus cilvēku veselībai. Prioritārā 
kārtā ir jānosaka piesārņojuma iemesli un 
tie jānovērš jau avotā, ekonomiski un vides 
ziņā visefektīvākajā veidā.

Or. de

Pamatojums

Šis apsvērums atbilst Ūdens pamatdirektīvas 11. apsvērumam un tam, ka piesārņojums 
jānovērš tā avotā, saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā", kā arī piesardzības un 
nepieļaušanas principiem.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 21
2.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(2a) dalībvalstīm jāīsteno vajadzīgos 
pasākumus saskaņā ar 16. panta 1. un 8. 
punktu, lai pakāpeniski samazinātu 
prioritāro vielu radīto piesārņojumu un 
izbeigtu vai pakāpeniski pārtrauktu 
prioritāro bīstamo vielu emisijas, izplūdes 
vai zudumus;

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidram, ka šis ir priekšlikums no Ūdens pamatdirektīvas atvasinātai direktīvai, un 
tāpēc (kā Ūdens pamatdirektīvā) dalībvalstīm nevar pieprasīt veikt neproporcionāli 
sadārdzinātus un tehniski neiespējamus pasākumus, lai sasniegtu šajā priekšlikumā izvirzītos 
mērķus.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 22
4. APSVĒRUMS

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

(4) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi 
Kopienas tiesību akti, kuros minēti 
piesārņojuma kontroles pasākumi atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantam 
atsevišķām prioritārajām vielām. Bez tam uz 
daudziem vides aizsardzības pasākumiem 
attiecas citi Kopienas spēkā esošie tiesību 
akti. Tādēļ prioritāte drīzāk būtu piešķirama 
pašreizējo juridisko instrumentu īstenošanai 
un pārskatīšanai nevis jaunu kontroļu 
noteikšanai, kuras var dublēt jau esošās 
kontroles. Ja atbilstību vides kvalitātes 
standartiem var panākt tikai ierobežojot 
atsevišķu vielu izmantošanu vai aizliedzot 
tās, tad šāds aizliegums jāīsteno saskaņā ar 
esošiem vai jauniem Kopienas tiesību 
aktiem, jo īpaši saistībā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
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18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK, un atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvas 91/155/EEK, 93/67/EEK, 
93/105/EK un 2000/21/EK

Or. de

Pamatojums

Lai garantētu vienādus konkurences apstākļus attiecībā uz uzņēmumu izvietojumu un 
atbilstīgi kompetences jomām, ķīmisko vielu izmantošanas juridiskie ierobežojumi, vai 
atsevišķu vielu aizliegumi var tikt noteikti vienīgi ar Kopienas tiesībām. Atbilstību vides 
kvalitātes standartiem difūzā ūdenstilpju piesārņojuma jomā nevar nodrošināt ar valsts 
kontroles pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 23
4. APSVĒRUMS

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

(4) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi 
Kopienas tiesību akti, kuros minēti 
piesārņojuma kontroles pasākumi atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantam 
atsevišķām prioritārajām vielām. Bez tam uz 
daudziem vides aizsardzības pasākumiem 
attiecas citi Kopienas spēkā esošie tiesību 
akti. Tādēļ īstermiņā prioritāte drīzāk būtu 
piešķirama pašreizējo juridisko instrumentu 
īstenošanai un pārskatīšanai nevis jaunu 
kontroļu noteikšanai, kuras var dublēt jau 
esošās kontroles. Tomēr pēc upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu iesniegšanas, 
kurus dalībvalstis sagatavo saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, kuros 
ietverta pasākumu programma, kas 
izstrādāta saskaņā ar tās pašas direktīvas 
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11. pantu, Komisijai jāizvērtē, vai ar esošo 
instrumentu īstenošanu pilnībā sasniegti 
Direktīvas 2000/60/EK mērķi, vai arī 
nepieciešama konkrēta rīcība saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Komisija nolēmusi neņemt vērā saistības, ko tai uzliek Ūdens pamatdirektīva, kurā aicināts 
iesniegt priekšlikumus par emisiju kontroles pasākumiem līdz 2003. gadam. Lai arī šo mērķi 
patiešām var sasniegt ar citiem Kopienas instrumentiem, pamatojoties uz dalībvalstu 
iesniegto pasākumu programmu, jānovērtē, vai citos juridiskajos instrumentos paredzētie 
pasākumi ir pietiekami, lai sasniegtu Ūdens pamatdirektīvas mērķus.

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 24
4.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(4a) Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 
2. punktā un VI Pielikuma B. daļā par 
pasākumu programmu ir arvien 
papildināms saraksts ar papildus 
pasākumiem, kurus dalībvalstis var 
izvēlēties pieņemt kā daļu no pasākumu 
programmas, cita starpā:
– juridiskie līdzekļi
– administratīvie līdzekļi
– nolīgumi vides aizsardzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Līdztekus juridiskajiem līdzekļiem jāpiemin arī papildus pasākumi, kas aprakstīti Ūdens 
pamatdirektīvas (2000/60/EK) 11. panta 4. punktā un VI Pielikuma B. daļā, kā iespējams 
risinājums gadījumos, ja bieži sastopama neatbilstība vides standartiem, jo bieži vien 
brīvprātīgi, stimulējoši pasākumi ir daudz efektīvāki nekā strikti juridiska pieeja. Tas veicinās 
vienotību gan attiecībā uz šo direktīvu, gan vides tiesību aktiem kopumā.
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 26
5. APSVĒRUMS

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

(5) Attiecībā uz prioritāro vielu emisiju 
kontroli stacionārajos un difūzajos avotos, 
kā minēts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
6. un 8. punktā, dalībvalstīm lietderīgāk un 
samērīgāk būtu vajadzības gadījumā 
papildus citu spēkā esošo Kopienas tiesību 
aktu īstenošanai iekļaut piemērotus kontroles 
pasākumus pasākumu programmā, kas 
jāizstrādā katram upes baseinam atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 11. pantam, 
attiecīgos gadījumos piemērojot Padomes 
1996. gada 24. septembra 
Direktīvas 96/61/EK 10. pantu par 
piesārņojuma integrēto novēršanu un 
kontroli1.

___________________________________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu skaidri izteikts, ka dalībvalstīm jāpiemēro Piesārņojuma integrētās 
novēršanas un kontroles direktīva, lai uzstātu uz daudz stingrākām emisiju kontrolēm, ne tikai 
labāko pieejamo metožu izmantošanu, ja jāpanāk atbilstība vides kvalitātes standartiem.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 27
5. APSVĒRUMS

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

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

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums skaidri norāda uz to, ka tā dēvētā kombinētā pieeja (emisiju un izplūdes 
kritēriji) jāuztver kā ES Ūdens pamatdirektīvas centrālā daļa.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 28
5. APSVĒRUMS

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 29
6. APSVĒRUMS

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmums ar ko 
izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmums ar ko 
izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens 
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resursu politikas jomā un ar ko groza 
Direktīvu 2000/60/EK, noteikts pirmais 
33 vielu vai vielu grupu saraksts, ko 
nosprauda par prioritāti rīcībai Kopienas 
līmenī. No šīm prioritārajām vielām 
noteiktas vielas identificēja kā prioritārās 
bīstamās vielas, uz kurām attiecas emisiju, 
izplūžu un zudumu izbeigšana vai 
pakāpeniska pārtraukšana. Dažas vielas tika 
pārbaudītas un tās būtu klasificējamas.

resursu politikas jomā un ar ko groza 
Direktīvu 2000/60/EK, noteikts pirmais 
33 vielu vai vielu grupu saraksts, ko 
nosprauda par prioritāti rīcībai Kopienas 
līmenī. No šīm prioritārajām vielām 
noteiktas vielas identificēja kā prioritārās 
bīstamās vielas, uz kurām attiecas emisiju, 
izplūžu un zudumu izbeigšana vai 
pakāpeniska pārtraukšana. Tomēr ir 
neiespējami pilnībā novērst to vielu 
emisijas, izplūdes un zudumus no visiem 
iespējamiem avotiem, kuras rodas dabiski 
vai dabisku procesu rezultātā. Dažas vielas 
tika pārbaudītas un tās būtu klasificējamas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi neuzņemties saistības, kuras nav iespējams izpildīt. Dažas dabiski sastopamas 
vielas nav iespējams pilnībā izslēgt no aprites. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 30
6. APSVĒRUMS

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmums ar ko 
izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens 
resursu politikas jomā un ar ko groza 
Direktīvu 2000/60/EK, noteikts pirmais 
33 vielu vai vielu grupu saraksts, ko 
nosprauda par prioritāti rīcībai Kopienas 
līmenī. No šīm prioritārajām vielām 
noteiktas vielas identificēja kā prioritārās 
bīstamās vielas, uz kurām attiecas emisiju, 
izplūžu un zudumu izbeigšana vai 
pakāpeniska pārtraukšana. Dažas vielas tika 
pārbaudītas un tās būtu klasificējamas.

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmums ar ko 
izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens 
resursu politikas jomā un ar ko groza 
Direktīvu 2000/60/EK, noteikts pirmais 
33 vielu vai vielu grupu saraksts, ko 
nosprauda par prioritāti rīcībai Kopienas 
līmenī. No šīm prioritārajām vielām 
noteiktas vielas identificēja kā prioritārās 
bīstamās vielas, uz kurām attiecas emisiju, 
izplūžu un zudumu izbeigšana vai 
pakāpeniska pārtraukšana. Dažas vielas tika 
pārbaudītas un tās būtu klasificējamas. Lai 
sasniegtu Direktīvas 2000/60/EK mērķus, 
prioritāro vielu sarakstā jāiekļauj vēl citas 
vielas.

Or. en
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Pamatojums

Jau Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 8. punkta formulējumā, atsaucoties uz prioritāro vielu 
"pirmo” sarakstu, kā arī Lēmumā 2455/2001/EC, kurā aicināts pakapēniski pievienot citas 
vielas šim sarakstam, ir skaidri pateikts, ka „pirmais” saraksts ir tikai sākums, un ka citas 
vielas jāiekļauj šajā sarakstā, lai sasniegtu Ūdens pamatdirektīvas mērķus.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 31
6.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(6a) Ir neiespējami pilnībā izbeigt to vielu 
emisijas, izplūdes un zudumus no visiem 
iespējamiem avotiem, kuras rodas dabiski 
vai dabisku procesu rezultātā, piemēram, 
kadmijs, dzīvsudrabs un poliaromātiskie 
ogļūdeņraži.

Or. en

Pamatojums

Lēmumā 2455/2001/EK ar ko izveido prioritāro vielu sarakstu, bija nozīmīgi apsvērumi, kas 
netika pārcelti Ūdens pamatdirektīvā, kad prioritāro vielu sarakstu pievienoja kā 
10. pielikumu. Ierosinātais papildus apsvērums kalpo Lēmuma 4. apsvēruma mērķim, kas bija 
Eiropas Parlamenta grozījums, kas arī turpmāk veiks šo funkciju.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 32
9. APSVĒRUMS

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

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

Or. pl

Pamatojums

Atkritumu pamatdirektīvas (2005/0281(COD)) I Pielikumā (D4, D6, D7, D11), konkrēti 
minēts, ka atkritumu apglabāšanas darbības notiek arī ūdens vidē. Šādas darbības ne vienmēr 
ir bez ietekmes uz vidi un cilvēku veselību.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 33
10. APSVĒRUMS

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par 
prioritāro vielu koncentrāciju biotā un 
sedimentos un ņemot vērā to, ka 
informācija par virszemes ūdeņiem sniedz 
pietiekamu pamatu, lai nodrošinātu 
vispārēju aizsardzību un efektīvu 
piesārņojuma kontroli, vides kvalitātes 
standartu vērtības noteikšana šajā posmā 
būtu jāattiecina tikai uz virszemes ūdeņiem.
Tomēr attiecībā uz heksahlorbenzolu, 
heksahlorbutadiēnu un dzīvsudrabu tikai 
ar Kopienas līmeņa vides kvalitātes 
standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam 
dalībvalstīm jānosaka vides kvalitātes 
standarti sedimentiem un biotai, kur tas
vajadzīgs un piemērots, lai papildinātu 
Kopienas līmenī noteiktos vides kvalitātes 
standartus. Tā kā sedimenti un biota 
joprojām ir svarīga noteiktu vielu dalībvalstu 
veiktā monitoringa matricas, lai novērtētu 

Lai nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, dalībvalstīm 
jānodrošina, ka virszemes ūdeņu, 
sedimentu un biotas sastāvs atbilst vides 
kvalitātes standartiem, kā noteikts 
I Pielikuma A. un B. daļās. Tomēr, lai 
dalībvalstīm ļautu būtu elstīgākām, 
I Pielikuma vielu monitoringu var veikt 
sedimentos vai biotā, ūdens vietā, ja 
dalībvalstis uzskata, ka tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.
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antropogēno darbību un tendenču ilgstošu 
iedarbību, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
biotā un sedimentos nepalielinās pašreizējais 
piesārņojuma līmenis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro, ka VKS vērtības jānosaka matricās, kurās dzīvo visjutīgākie 
organismi — ūdenī, ja ūdens dzīvie organismi ir visjutīgākie, sedimentos, ja tajā mītošie 
dzīvie organismi ir visjūtīgākie, kā arī biotā, ja tie ir zīdītāji vai cilvēki, kas visvairāk jutīgi uz 
sekundāru saindēšanos.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 34
10. APSVĒRUMS

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 
sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos 
upju ieleju gultnēs un iekšzemes, kā arī 
jūras ūdenstilpēs, un ņemot vērā to, ka 
informācija par virszemes ūdeņiem sniedz 
pietiekamu pamatu, lai nodrošinātu vispārēju 
aizsardzību un efektīvu piesārņojuma 
kontroli, vides kvalitātes standartu vērtības 
noteikšana šajā posmā būtu jāattiecina tikai 
uz virszemes ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 
sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
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sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.

noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.

Or. pl

Pamatojums

Dažādu ģenētisko tipu nogulumu klātesamība dažādās sedimentārās vidēs norāda uz 
nogulumu un tajos sastopamo toksisko vielu, arī prioritāro vielu, akumulācijas komplekso 
dabu, atšķirīgajiem veidiem, ceļiem un dinamiku.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 35
10. APSVĒRUMS

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 



PE 378.727v01-00 12/128 AM\631286LV.doc

LV

sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis.

sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā monitoringa 
matricas, lai novērtētu antropogēno darbību 
un tendenču ilgstošu iedarbību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka biotā un sedimentos 
nepalielinās pašreizējais piesārņojuma 
līmenis. Lai to panāktu, dalībvalstīm jāveic 
prioritāro vielu monitorings biotā un 
sedimentos un jāziņo šie rezultāti 
Komisijai. Komisija, saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 7. punktu, 
pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto 
informāciju, ierosina vides kvalitātes 
standartus biotai un sedimentiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nodrošināt, lai biotā un sedimentos nepalielinātos koncentrācija, 
paliek vien runāšanas līmenī, ja nav noteiktas nekādas konkrētas monitoringa saistības.
Dalībvalstīm jāveic monitorings biotā un sedimentos, kurš savukārt ir par pamatu Kopienas 
rīcībai kvalitātes standartu jomā, kuru aicināts izstrādāt Ūdens pamatdirektīvā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 36
10. APSVĒRUMS

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 

(10) Tā kā Kopienas līmenī nav pietiekami 
plašas un ticamas informācijas par prioritāro 
vielu koncentrāciju biotā un sedimentos un 
ņemot vērā to, ka informācija par virszemes 
ūdeņiem sniedz pietiekamu pamatu, lai 
nodrošinātu vispārēju aizsardzību un 
efektīvu piesārņojuma kontroli, vides 
kvalitātes standartu vērtības noteikšana šajā 
posmā būtu jāattiecina tikai uz virszemes 
ūdeņiem. Tomēr attiecībā uz 
heksahlorbenzolu, heksahlorbutadiēnu un 
dzīvsudrabu tikai ar Kopienas līmeņa vides 
kvalitātes standartiem vien nevar nodrošināt 
aizsardzību pret netiešu iedarbību un 
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sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 
sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā
sedimenti un biota joprojām ir svarīga 
noteiktu vielu dalībvalstu veiktā
monitoringa matricas, lai novērtētu 
antropogēno darbību un tendenču ilgstošu 
iedarbību, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka biotā un sedimentos nepalielinās 
pašreizējais piesārņojuma līmenis.

sekundāru saindēšanos. Tādēļ šādos 
gadījumos būtu jānosaka vides kvalitātes 
standarti biotām. Lai dalībvalstīm atkarībā 
no to monitoringa stratēģijas ļautu būt 
elastīgākām, tām būtu jābūt iespējai vai nu 
uzraudzīt šos vides kvalitātes standartus un 
pārbaudīt to ievērošanu attiecībā uz biotām, 
vai jāpārvērš tie par virszemes ūdeņu 
kvalitātes standartiem. Bez tam dalībvalstīm 
jānosaka vides kvalitātes standarti 
sedimentiem un biotai, kur tas vajadzīgs un 
piemērots, lai papildinātu Kopienas līmenī 
noteiktos vides kvalitātes standartus. Tā kā 
sedimenti un biota joprojām ir svarīga vielu 
monitoringa matricas,vielu ar nozīmīgu 
uzkrāšanās potenciālu, pret kuru netiešo 
ietekmi virszemes ūdens vides kvalitātes 
standarti nenodrošina nekādu aizsardzību.
Šāds monitorings jāveic, lai veicinātu 
tehniskās un zinātniskās diskusijas un 
iezīmētu pamatvirzību turpmākajam 
darbam ar vides kvalitātes standartiem 
biotā un sedimentos monitoringā 
novērotajām vielām, kur pierādītos šāda 
nepieciešamība.

Or. en

Pamatojums

Sestais teikums 10. apsvērumā un 2. panta 2. punkts Komisijas priekšlikumā neatbilst 
skaidrajam apgalvojumam 10. apsvēruma pirmajā teikumā, par to, ka Kopienas līmenī nav 
pietiekami plašas un ticamas informācijas par prioritāro vielu koncentrāciju biotā un 
sedimentos — no vienas puses, kvalitātes standarti biotai un sedimentiem nav noteikti, jo 
trūkst datu, bet no otras puses kvalitātes standarti virszemes ūdenstilpēm tiek efektīvi 
piemēroti arī biotai un sedimentiem, neatkarīgi no plašāka konteksta.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 37
11. APSVĒRUMS

(11) Attiecībā uz svinu, niķeli un to 
savienojumiem vēl nav pabeigtas pārrunas 
par riska novērtējumu Eiropas Ķīmisko 
vielu birojā (Kopīgais pētniecības centrs) 

svītrots
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un tādējādi šiem elementiem nevar noteikt 
galīgos kvalitātes standartus. Tādēļ ir 
lietderīgi skaidri norādīt, ka tie ir tikai 
pagaidu lielumi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas kvalitātes standartu priekšlikums ir jau trīs gadus nokavējies. Nav pieļaujams, ka 
kvalitātes standartu noteikšanu varētu atlikt vēl un vēl, jo vairāk tāpēc, ka Komisija jau ir 
ierosinājusi vērtības priekšlikuma projektos.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 38
13. APSVĒRUMS

(13) Iespējams, ka vides kvalitātes 
standartus nevar ievērot stacionāru 
izplūdes avotu tuvumā, jo piesārņotāju 
koncentrācija izplūdē parasti ir augstāka 
nekā apkārtējā koncentrācija ūdenī. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāatļauj ņemt vērā šo 
faktu, kad tiek veikta vides kvalitātes 
standartu ievērošanas pārbaude, katrai 
attiecīgajai izplūdei nosakot pārsnieguma 
pārejas zonu. Lai nodrošinātu, ka šīs zonas 
ir ierobežotas, to noteikšanā būtu jāpiemēro 
Direktīvas 2000/60/EK 10. pants un citu 
Kopienas tiesību aktu attiecīgie noteikumi.
Tā kā attīrīšanas metožu attīstība un 
tehnoloģiskie jauninājumi, piemēram, 
labākās pieejamās metodes, var dot iespēju 
turpmāk samazināt piesārņotāju 
koncentrāciju izplūdes vietu tuvumā, 
dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka 
attiecīgi samazina pārsniegumu pārejas 
zonas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārsnieguma pārejas zonas nav definētas, un tāpēc to dēļ var rasties iespēja prioritāro vielu 
izplūdēm, emisijām un zudumiem. Pārsniedzot robežvērtības, piesārņojumam tiks pakļautas 
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zivis, kas var apdraudēt cilvēku veselību un vidi, un līdz ar to arī attiecīgo zivsaimniecības 
nozari.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 39
14.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(14a) Atsauce par jauno pienākumu 
izveidot prioritāro vielu piesārņojuma 
kontroles pasākumu uzskaiti jāpievieno 
Direktīvai 2000/60/EK, kā daļa no 
pasākumu programmas, kas noteikta tās 
pašas direktīvas 11. pantā. Jāgroza 
noteikums par Komisijas pienākumu ziņot 
par piesārņojuma kontroles pasākumiem 
saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK, iekļaujot 
prasību veikt novērtējumu par to, vai citi 
attiecīgie Kopienas instrumenti atbilst tās 
pašas direktīvas 16. pantā minētajām 
saistībām. Direktīva 2000/60/EK jāgroza, 
lai izveidotu kārtību, kas veicinātu 
Kopienas rīcību, ja Komisijas ziņojumos 
atklāts, ka īstenošana nav pietiekama.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar tā paša grozījuma sagatavotāja 5. panta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 40
16. APSVĒRUMS

(16) Lai labāk varētu ievērot savas 
vajadzības, dalībvalstīm būtu jābūt iespējai 
izvēlēties piemērotu 1 gada atskaites periodu 
inventarizācijas pamatierakstu izmērīšanai.
Tomēr būtu jāņem vērā tas, ka zudumi no 
pesticīdu lietošanas gadu no gada var būt ļoti 
atšķirīgi, jo atkarībā no klimatiskajiem 
apstākļiem tiek lietoti atšķirīgi pesticīdu 

(16) Lai labāk varētu ievērot savas 
vajadzības, dalībvalstīm būtu jābūt iespējai 
izvēlēties piemērotu 1 gada atskaites periodu 
inventarizācijas pamatierakstu izmērīšanai.
Lai gan zudumi no pesticīdu lietošanas gadu 
no gada var būt ļoti atšķirīgi, jo atkarībā no 
klimatiskajiem apstākļiem vai augsekas tiek 
lietoti atšķirīgi pesticīdu daudzumi, 
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daudzumi. Tādēļ, ja uz noteiktām vielām 
attiecas Padomes 1991. gada 15. jūlija 
Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, dalībvalstīm būtu 
jādod iespēja attiecībā uz šīm vielām 
izvēlēties 3 gadu atskaites periodu.

piesārņojums vienā veģetācijas periodā var 
jau kaitīgi ietekmēt ūdens organismus un 
traucēt ūdens izmantošanu citiem 
nolūkiem, piemēram, kā dzeramo ūdeni.
Lai nodrošinātu, ka piesārņojuma apjoms 
lietošanas laikā ir atspoguļots patiesi uz 
noteiktām vielām attiecas Padomes 
1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, 
dalībvalstīm attiecībā uz šīm vielām par 
atskaites periodu jāizvēlas šo vielu 
lietošanas periods.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir skaidri noteikts, ka dalībvalstīm jāmēra pesticīdu koncentrācija tad, kad tos 
lieto, nevis ziemas mēnešos, kad tā ir zema, lai tādējādi noslēptu vasaras pārmērības.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 41
18.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(18a) Regula (EK) Nr. 1907/2006 paredz 
pārskatu, lai novērtētu to kritēriju 
atbilstību, pēc kuriem nosaka noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas vielas.
Komisijai jāizdara atbilstīgi grozījumi 
Direktīvas 2000/60 X pielikumā, tiklīdz ir 
grozīti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
kritēriji.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
22.A APSVĒRUMS (JAUNS)

(22a) Saskaņā ar Līguma 174. pantu, un kā 
tas atkārtots Direktīvā 2000/60/EK, 
Kopienas vides politikas pamatā jābūt 
piesardzības principam un "piesārņotājs 
maksā" principam.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka jāpiemēro piesardzības princips, ka preventīva darbība ir jāveic, ka 
prioritārā kārtā piesārņojums jānovērš tā avotā, un ka piesārņotājam ir jāmaksā.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 43
1. PANTS

Ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem.

Ievērojot Direktīvas 2000/60/EK 16. pantu, 
ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem, lai:

(a) samazinātu prioritāro vielu noplūdes, 
emisijas un zudumus; kā arī
(b) cik vien tas praktiski iespējams, izbeigtu 
prioritāro bīstamo vielu noplūdes, emisijas 
un zudumus,
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 1.,4., un 

16. pantu, lai panāktu labus ķīmiskās 
kvalitātes rādītājus visiem virszemes 
ūdeņiem līdz 2015. gadam un novērstu
turpmāku ūdens standartu pasliktināšanos.  
Komisija, saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru, līdz 2020. gadam iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs Direktīvas īstenošanas 
panākumiem, cenšoties tehnisko iespēju 
robežās sasniegt tādas koncentrācijas, kas 
daudz neatšķirtos no dabiskā fona 
koncentrācijām visām dabā sastopamajām 
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vielām, kā arī panākt gandrīz nulles 
koncentrāciju visām attiecīgajām 
sintētiskajām vielām. Šajā pantā noteiktie 
mērķi jāpilda tāpat kā 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā noteiktie.

Or. en

Pamatojums

Tas sasaucas ar Ūdens pamatdirektīvas galīgajiem mērķiem un parāda to, ka mērķis nav tikai 
aizsargāt vidi un cilvēku veselību, bet darīt to, paturot prātā Ūdens pamatdirektīvas plašāko 
redzējumu, kā tas izteikts 16. pantā.  Ir ļoti svarīgi, lai Komisija pārskata šīs direktīvas 
īstenošanu, nodrošinot, ka tās mērķi tiek sasniegti.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 44
1. PANTS

Ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem.

Ar šo direktīvu nosaka pasākumus ūdens 
piesārņojuma samazināšanai un vides 
kvalitātes standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem, lai:
(a) samazinātu prioritāro vielu noplūdes, 
emisijas un zudumus līdz 2015. gadam; kā 
arī
(b) izbeigtu prioritāro bīstamo vielu 
noplūdes, emisijas un zudumus,
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 1.,4., un 
16. pantu, lai panāktu labus ķīmiskās 
kvalitātes rādītājus visiem virszemes 
ūdeņiem. Mērķis ir arī  novērst turpmāku 
stāvokļa pasliktināšanos un līdz 
2020. gadam sasniegt tādas koncentrācijas, 
kas daudz neatšķirtos no dabiskā fona 
koncentrācijām visām dabā sastopamajām 
vielām, kā arī panākt gandrīz nulles 
koncentrāciju visām attiecīgajām 
antropogēnajām sintētiskajām vielām, 
saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem 
par jūras aizsardzību.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir skaidrāk pateikts, ka priekšlikumā ir arī ierosināti pasākumi piesārņojuma 
samazināšanai vai izbeigšanai.Š

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 45
1. PANTS

Ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes  
2000. gada 23. oktobra Direktīvas 
2000/60/EK noteikumus, kā arī, lai 
novērtētu virszemes ūdeņu ķīmiskās 
kvalitātes rādītājus saskaņā ar tās pašas 
direktīvas 4. pantu, ar šo direktīvu nosaka 
vides kvalitātes standartus prioritārajām 
vielām un noteiktiem citiem piesārņotājiem, 
kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
7. un 10. punktā.

Or. nl

Pamatojums

Vispirms jau grozījums skaidri nosaka, ka netiek skarts neviens Ūdens pamatdirektīvas 
(2000/60/EK) noteikums, tādējādi nodrošinot juridisku noteiktību. Otrkārt, grozījums 
nodrošina šīs direktīvas saskaņotību ar definīcijām, mērķiem un noteikumiem, kas minēti 
ūdens resursu pamatdirektīvā, tādējādi novēršot atšķirīgas interpretācijas iespējas.  

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 46
1. PANTS

Ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
noteiktiem citiem piesārņotājiem.

Ievērojot Direktīvas 2000/60/EK 16. pantu, 
ar šo direktīvu nosaka vides kvalitātes 
standartus prioritārajām vielām un 
prioritārām bīstamām vielām, kas jāņem 
vērā attiecībā uz virszemes ūdens ķīmiskās 
kvalitātes rādītājiem.

Or. fr
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Pamatojums

Jēdziens „noteikti citi piesārņotāji” var radīt pārpratumus saistībā ar Ūdens Pamatdirektīvas 
V Pielikumu, kaut arī nav pamata nošķirt prioritārās vielas no citiem piesārņotājiem.

Ar šo grozījumu nodrošināts, ka 8 piesārņotāji no Direktīvas 76/464 I saraksta tiek ierindoti 
„starp prioritārām bīstamām vielām”, kas uzskaitītas šī teksta I Pielikumā, kā arī tās ir 
pievienotas Ūdens pamatdirektīvas X Pielikumam, kā tas ierosināts referenta 16., 17., un 
19. grozījumā. Pieņemot šo grozījumu, būtu jālabo visu to pantu teksti, kas atsaucas uz 
I Pielikuma A un B daļu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 47
1. PANTA 1.A DAĻA (JAUNA)

Šajā direktīvā noteiktos mērķus pilda, kā 
mērķus Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, kā arī tā 
paša panta 4., 5., 6., 7. un 8. punkta 
nozīmē. 

Or. en

Pamatojums

Jāveicina, lai dalībvalstis izmantotu savus resursus efektīvi, lai atdeve vides jomā būtu pēc 
iespējas lielāka, tā vietā, lai ziedotu līdzekļus pasākumiem, kas sniedz videi samērā mazu 
labumu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 48
2. PANTA VIRSRAKSTS

Vides kvalitātes standarti Atbilstības novērtējums vides kvalitātes 
standartiem

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāizmanto savi resursi efektīvi, lai atdeve vides jomā būtu pēc iespējas lielāka, tā 
vietā, lai ziedotu neproporcionāli lielus līdzekļus pasākumiem, kas sniedz videi samērā mazu 
labumu.
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Ar šo grozījumu tiek atcelta atsauce uz „maksimāli pieļaujamām koncentrācijām”. Šādi 
standarti, varētu kaitēt čaklākajām dalībvalstīm un veicināt, ka paraugi skaitu ierobežotu (jo 
vairāk paraugu, jo lielāks risks, ka viens no tiem neatbildīs maksimāli pieļaujamajām
koncentrācijām un tādējādi ūdenstilpes stāvoklis netiktu atzīts par apmierinošu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 49
2. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

1. Lai nodrošinātu labus virszemes ūdeņu 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus virszemes 
ūdeņu ūdenstilpēs saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, gada vidējā koncentrācija 
tām piesārņojošajām vielām, kas uzskaitītas 
I Pielikuma A un B daļās nepārsniedz vides 
kvalitātes standartus, kas noteikti tajā pašā 
pielikumā, ievērojot I pielikuma C. daļas 
3. punktu.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāizmanto savi resursi efektīvi, lai atdeve vides jomā būtu pēc iespējas lielāka, tā 
vietā, lai ziedotu neproporcionāli lielus līdzekļus pasākumiem, kas sniedz videi samērā mazu 
labumu.

Ar šo grozījumu tiek atcelta atsauce uz „maksimāli pieļaujamām koncentrācijām”. Šādi 
standarti, varētu kaitēt čaklākajām dalībvalstīm un veicināt, ka paraugi skaitu ierobežotu (jo 
vairāk paraugu, jo lielāks risks, ka viens no tiem neatbildīs maksimāli pieļaujamajām
koncentrācijām un tādējādi ūdenstilpes stāvoklis netiktu atzīts par apmierinošu.

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 50
2. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 1. Vides kvalitātes standartus attiecībā uz 
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ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

prioritārajām vielām, kas izteikti ar gada 
vidējo, tostarp arī piesārņotājiem, kas 
minēti Direktīvā 91/414/EEK un 
Direktīvā 2003/53/EK1 un maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju, iekļauj 
I pielikuma A daļā un noteiktiem citiem 
piesārņotājiem I pielikuma B daļā.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis ņem vērā I pielikuma C daļas 
noteikumus, novērtējot virszemes ūdens 
stāvokli, saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
4. pantu  
_____________________

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
18. jūnija Direktīva 2003/53/EK, ar ko divdesmit 
sesto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK 
attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū 
laišanas un lietošanas ierobežojumiem (nonilfenols, 
nonilfenola etoksilāts un cements) (OV L 178, 
17.7.2003., 24. lpp)

Or. nl

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina šīs direktīvas saskaņotību ar definīcijām, mērķiem un noteikumiem, 
kas minēti ūdens resursu pamatdirektīvā, tādējādi novēršot atšķirīgas interpretācijas iespējas.  

Furthermore it should be noted explicitly that also in the case of pollutants covered by 
Directives 91/414/EEC and 2003/53/EC, the environmental quality standards (EQS) for 
priority substances should be expressed as an annual average. Expressing these pollutants as 
an average over the period of use is practically not possible, as it would require tremendous 
amounts of data on the use of these substances, which differs amongst others per substance, 
per region and per year. The Maximum Allowable Concentration (MAC) already provides for
limits on the concentrations of these substances during the period of use.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 51
2. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām vielām
ūdenī, sedimentos un biotā, kas izteikti ar 
gada vidējo, vai ar tā perioda vidējo, kas 
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noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

piemērojams attiecībā uz 
Direktīvā 91/414/EEK minētajiem 
piesārņotājiem un maksimāli pieļaujamo 
koncentrāciju, kā noteikts I pielikuma 
A daļā, un vides kvalitātes standartiem 
attiecībā uz I pielikuma B daļā 
uzskaitītajiem piesārņotājiem.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā skaidrāk pateikts, ka priekšlikumā ir arī ierosināti pasākumi piesārņojuma 
samazināšanai vai izbeigšanai.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 52
2. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo, vai ar tā 
perioda vidējo, kas piemērojams attiecībā 
uz Direktīvā 91/414/EEK minētajām 
prioritārajām vielām vai piesārņotājiem, un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 40. grozījumu. Šajā grozījumā ir skaidri noteikts, ka dalībvalstīm jāmēra pesticīdu 
koncentrācija tad, kad tos lieto, nevis ziemas mēnešos, kad tā ir zema, lai tādējādi noslēptu 
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vasaras pārmērības.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 53
2. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu, sedimentu un biotas sastāvs atbilst 
vides kvalitātes standartiem attiecībā uz 
prioritārajām vielām, kā noteikts I pielikuma 
A daļā, un vides kvalitātes standartiem 
attiecībā uz I pielikuma B daļā 
uzskaitītajiem piesārņotājiem

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā skaidri izteikts, tas pats, kas noteikts arī Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 
7. punktā, proti, ka Komisija iesniedz priekšlikumus vides kvalitātes standartiem virszemes 
ūdenim, sedimentiem un biotai. Saistīts ar šī paša autora 1. grozījumu 10. apsvērumam un 
4. grozījumu 2. panta 3. punktam.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 54
2. PANTA 1. PUNKTS

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka to virszemes 
ūdeņu sastāvs atbilst vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz prioritārajām 
vielām, kas izteikti ar gada vidējo un 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kā 
noteikts I pielikuma A daļā, un vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
I pielikuma B daļā uzskaitītajiem 
piesārņotājiem.

Dalībvalstis vienmēr veic pasākumus, lai 
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nodrošinātu, ka uzņēmumi, kuri 
ūdenstilpēs izgāž notekūdeņus, kuru 
sastāvā ir prioritārās vielas, izmanto 
vislabākās pieejamās ražošanas un 
notekūdeņu attīrīšanas metodes. Šo 
pasākumu pamatā ir tās pieredzes 
apmaiņas rezultāti, kas paredzēta 
Direktīvas 96/61/EK 16. panta 2. punktā.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina vides kvalitātes 
standartu ievērošanu atbilstīgi I pielikuma 
C daļā noteiktajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Uzstājot uz labākajām pieejamām metodēm, paliekot uzticīgām principiem, kas noteikti 
Direktīvā 96/61/EK, dalībvalstis, pamatojoties uz vienotu Eiropas sistēmu, efektīvi rīkojas, lai 
samazinātu prioritāro vielu emisijas no punktveida avotiem tādā veidā, ka netiek ietekmēta 
konkurence un atbilstīgi piesardzības un „piesārņotājs maksā” principiem.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 55
2. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

1.a Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK
7. pantu dalībvalstis nodrošina, ka 
virszemes ūdenstilpes, kuras izmanto 
dzeramā ūdens ņemšanai, atbilst Padomes 
1998. gada 3. novembra Direktīvas 
98/83/EK prasībām.

Or. nl

Pamatojums

Jāgarantē saskanība ar Ūdens pamatdirektīvu.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 56
2. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

1.a Ja ūdensceļš šķērso vairāk nekā vienu 
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dalībvalsti, jākoordinē monitoringa 
programmas un valstu veiktās 
inventarizācijas, lai izvairītos no tā, ka sodu 
saņem dalībvalstis, kas atrodas straumes 
lejupdaļā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi koordinēt to ūdens ceļu monitoringu, kas šķērso vairākas dalībvalstis, lai risinātu 
piesārņojuma problēmu tā avotā.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 57
2. PANTA 2. PUNKTS

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja 
jebkuri piesārņotāji, kas minēti I Pielikuma 
A un B daļā, varētu akumulēties ūdens 
tilpes sedimentos vai biotā, tiek veikts 
monitorings, saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 8. pantu, lai novērtētu:
(a) kādā mērā piesārņotāji apdraud tās 
pašas direktīvas 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu; kā arī
(b) to pasākumu efektivitāti, kas veikti 
saskaņā ar tās pašas direktīvas 11. pantu,
un kādā mērā piesārņotāji apdraud tās 
pašas direktīvas 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāpiešķir prioritāte ierosināto vides kvalitātes standartu sasniegšanai, kas 
izstrādāti tā, lai aizsargātu dzīvību ūdenī.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 58
2. PANTA 2. PUNKTS
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2. Pamatojoties uz ūdens stāvokļa 
monitoringu, kas veikts saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu, dalībvalstis 
nodrošina, ka I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto vielu koncentrācija sedimentos un 
biotā nepalielinās.

2. Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 8. 
pantu, dalībvalstis veic I pielikuma A un B 
daļā uzskaitīto vielu koncentrācija 
monitoringu sedimentos un biotā.

Or. de

Pamatojums

Sestais teikums 10. apsvērumā un 2. panta 2. punkts Komisijas priekšlikumā neatbilst 
skaidrajam apgalvojumam 10. apsvēruma pirmajā teikumā, par to, ka Kopienas līmenī nav 
pietiekami plašas un ticamas informācijas par prioritāro vielu koncentrāciju biotā un
sedimentos — no vienas puses, kvalitātes standarti biotai un sedimentiem nav noteikti, jo 
trūkst datu, bet no otras puses — kvalitātes standarti virszemes ūdenstilpēm tiek efektīvi 
piemēroti arī biotai un sedimentiem neatkarīgi no plašāka konteksta.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 59
2. PANTA 2. PUNKTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir skaidrāk pateikts, ka priekšlikumā ir arī ierosināti pasākumi piesārņojuma 
samazināšanai vai izbeigšanai.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 60
2. PANTA 3.PUNKTA 1. DAĻAS IEVADDAĻA

3. Dalībvalstis nodrošina, ka zivju, gliemju, 
vēžveidīgo mīkstajos audos (to svaigā masā) 
un pārējā biotā nav pārsniegtas šādas

3. Dalībvalstis nodrošina, ka zivju, gliemju, 
vēžveidīgo mīkstajos audos (to svaigā masā) 
un pārējā biotā vai sedimentos (sausnā) nav 
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heksahlorbenzola, heksahlorbutadiēna un 
dzīvsudraba koncentrācijas:

pārsniegtas turpmāk minēto vielu 
koncentrācijas:

Or. en

Pamatojums

Several of the substances proposed by the Commission in Annex A are clearly lipophilic and/or the 
water solubility is low, meaning that they mainly occur in sediment or biota and are not solved in the 
water column. Analyses of these substances in water are often difficult and connected with high 
uncertainty, with the result that priority substances which cause serious environmental problems and 
are toxic for humans are not always detected.
The added substances have all low water solubility and according to the substance data 
sheets (compiled and discussed in a consultative process with the Expert Advisory Forum on 
Priority Substances and the Expert Group on Quality Standards and peer-reviewed by 
SCTEE) and the Commission's impact assessment SEC (2006) 947, these substances clearly 
accumulate in the food chain and/or in sediments.
Linked to AM 33 on Recital 10 and AM 53 on Article 2.1 by the same author.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 61
2. PANTA 3. PUNKTA CA) APAKŠPUNKTS (JAUNS)

ca) 247 µg/kg pentabromdifenilēterim,

Or. en

Pamatojums

Pentabromdifenilēteris uzkrājas barošanās ķēdē (skatīt Komisijas ietekmes novērtējumu SEC 
(2006) 947) un tāpēc tas jāmēra arī biotā.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 62
2. PANTA 3. PUNKTA CB) APAKŠPUNKTS (JAUNS)

cb) 16,6 mg/kg C10-13-hloralkāniem,

Or. en

Pamatojums

C10-13 hloralkāni uzkrājas barošanās ķēdē (skatīt Komisijas ietekmes novērtējumu SEC 
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(2006) 947) un tāpēc tie jāmēra arī biotā.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 63
2. PANTA 3. PUNKTA CC) APAKŠPUNKTS (JAUNS)

cc) 2,9 mg/kg Di(2-etilheksil)ftalātam 
(DEHP)

Or. en

Pamatojums

Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) ir ārkārtīgi lipofīla viela, uzkrājas barošanās ķēdē (skatīt 
Komisijas ietekmes novērtējumu SEC (2006) 947) un tāpēc tas jāmēra arī biotā.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 64
2. PANTA 3. PUNKTA CD) APAKŠPUNKTS (JAUNS)

cd) 367 µg/kg pentahlorbenzolam,

Or. en

Pamatojums

Pentahlorbenzols uzkrājas barošanās ķēdē (skatīt Komisijas ietekmes novērtējumu SEC 
(2006) 947) un tāpēc tas jāmēra arī biotā.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 65
2. PANTA 3. PUNKTA CE) APAKŠPUNKTS (JAUNS)

ce) 129 µg/kg fluorantēnam (sedimentos).

Or. en

Pamatojums

Fluorantēns uzkrājas nogulsnēs (skatīt Komisijas ietekmes novērtējumu SEC (2006) 947) un 



PE 378.727v01-00 30/128 AM\631286LV.doc

LV

tāpēc tas jāmēra šajā matricā.

Grozījums Nr. 66
2. PANTA 3.PUNKTA 2. DAĻA

Lai varētu veikt pirmajā daļā uzskaitīto 
vielu kvalitātes standartu ievērošanas 
monitoringu, dalībvalstis vai nu ievieš 
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu.

Pārējo I pielikumā uzskaitīto vielu 
monitoringu var veikt ne vien ūdenī, bet arī 
sedimentos un biotā, ja dalībvalstis uzskata, 
ka tas ir atbilstīgāk un ka tādējādi līdzekļi 
tiks tērēti lietderīgāk. Ja ir konstatēta 
būtiska vielu koncentrācija un ja 
dalībvalstis uzskata, ka, iespējams, ūdens 
vides kvalitātes standartus nevarēs izpildīt, 
veic monitoringu ūdenī, lai nodrošinātu 
ūdens vides kvalitātes standartu 
ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai ūdens vidē varētu pēc iespējas nekļūdīgāk konstatēt prioritāro vielu radītās problēmas, 
dalībvalstis var izvēlēties veikt I pielikumā uzskaitīto vielu monitoringu vai nu sedimentos, vai 
biotā, ja tās uzskata šo paņēmienu par atbilstīgāku un attiecīgās izmaksas par lietderīgākām. 
Tomēr, ja tiek konstatēta būtiska vielu koncentrācija, ir jāveic papildu monitorings ūdenī.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 67
2. PANTA 3.PUNKTA 2. DAĻA

Lai varētu veikt pirmajā daļā uzskaitīto vielu 
kvalitātes standartu ievērošanas 
monitoringu, dalībvalstis vai nu ievieš
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu.

Lai varētu veikt pirmajā daļā uzskaitīto vielu 
kvalitātes standartu ievērošanas 
monitoringu, dalībvalstis vai nu var ieviest 
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu.

Or. en

Pamatojums

Vides kvalitātes standartiem ir jābūt pietiekami stingriem, lai aizsargātu gan virszemes 
ūdeņus, gan biotu. Papildu standarti ūdenim sarežģīs monitoringu.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 68
2. PANTA 3.A PUNKTS (JAUNS)

3.a Komisija ne vēlāk, kā 12 mēnešus pēc 
dalībvalstu inventarizācijas rezultātu 
saņemšanas, iesniedz priekšlikumu saistībā 
ar vides kvalitātes standartiem, kas 
jāpiemēro prioritāro vielu koncentrācijai 
sedimentos un biotā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, lai pastāvošais līmenis biotā un sedimentos 
nepalielinās, ir nepieciešama Kopienas rīcība saistībā ar kvalitātes standartiem, kā tas 
noteikts Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 7. punktā. Piemērots brīdis būt gadu pēc 
dalībvalstu ziņojumu saņemšanas par to novērojumiem saistībā ar prioritārajām vielām 
sedimentos un biotā. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 69
2. PANTA 3.A PUNKTS (JAUNS)

3.a Dalībvalstīm ir jāievēro Padomes 
Direktīva 98/83/EK un jāapsaimnieko 
virszemes ūdenstilpes, kuras izmanto 
dzeramā ūdens ņemšanai atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 7. pantam. Tāpēc šī 
direktīva ir jāīsteno, neskarot prasības, 
kurām būtu jānosaka stingrāki standarti.

Or. en

Pamatojums

12. apsvērumam ir jākļūst par pantu. Ūdens pamatdirektīvas 16. pantā ir skaidri minēta 
dzeramā ūdens ņemšanas aizsardzība. Dzeramā ūdens jomā ir nepieciešams noteikt 
stingrākus standartus salīdzinājumā ar šajā direktīvā norādītajiem vides kvalitātes 
standartiem.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 70
2. PANTA 3.A PUNKTS (JAUNS)

3.a Dalībvalstīm ir jāievēro 1998. gada 
3. novembra Padomes Direktīva 98/83/EK 
par dzeramā ūdens kvalitāti, un 
jāapsaimnieko virszemes ūdenstilpes, kuras 
izmanto dzeramā ūdens ņemšanai atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 7. pantam. Tāpēc šī 
direktīva ir jāīsteno, neskarot noteikumus, 
kam var būt nepieciešami stingrāki 
standarti. 

Or. nl

Pamatojums

Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 1. punkts attiecas tieši uz dzeramā ūdens aizsardzību. Šī 
direktīva attiecas uz ūdenstilpju aizsardzību vispār. Uz ūdenstilpēm, kuras ir paredzētas 
dzeramā ūdens ņemšanai, ir jāattiecina īpaši pasākumi un standarti, lai panāktu stingrāku 
atbilstību Ūdens pamatdirektīvas 7. panta 3. punktam (ūdens attīrīšanas samazināšana).

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 71
2. PANTA 3.B PUNKTS (JAUNS)

3.b Tajos gadījumos, kad vides kvalitātes 
standartus tehniski nav iespējams ievērot 
vai ja tas radītu neproporcionālas sociālas 
un ekonomiskas izmaksas, ir jārīkojas 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
4. punktu, 5. un 6. pantu, lai noteiktu, kura 
pieeja ir izdevīgāka no izmaksu efektivitātes 
viedokļa un kura ir piemērotāka videi 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā noteikto mērķi.

Or. nl

Pamatojums

Būtiski ir panākt to, lai tiktu ievērots Ūdens direktīvas 4. pants, ņemot vērā vides kvalitātes 
standartu vērtību nenoteiktību. Šāda nenoteiktība pastāv tāpēc, ka nav izpētītas konkrētās 
piesārņojošās vielas sekas, nenotiek tās uzraudzība un nav veikti aprēķini. Lai nodrošinātu šīs 
direktīvas ievērošanu un izvairītos no neproporcionālām izmaksām (piemēram, par papildu 
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apstrādes tehniku, kas var nebūt nepieciešama), ir nepieciešama elastība. Izmaksas un 
ietekmi uz vidi pēc noteikta laika var samazināt un pat novērst, ļaujot ar pašreizējiem 
pasākumiem sasniegt efektīvus rezultātus. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 72
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, tostarp secinājumus par 
riska novērtējumu, kā minēts Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā un vajadzības gadījumā
ierosina pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma 
A un B daļā noteiktos vides kvalitātes 
standartus.

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, tostarp secinājumus par 
riska novērtējumu, kā minēts Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā un vismaz reizi četros gados 
ierosina pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma 
A un B daļā noteiktos vides kvalitātes 
standartus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka saskaņā ar 16. panta 4. punktu Komisijai ir pienākums 
pārskatīt priekšlikumu vismaz reizi 4 gados.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 73
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, tostarp secinājumus par 
riska novērtējumu, kā minēts Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā un vajadzības gadījumā
ierosina pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma 
A un B daļā noteiktos vides kvalitātes 
standartus.

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, sistemātiski izmantojot 
datu bāzi, kas izveidota saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006, lai atlasītu vielas, kas 
ir bīstamas ūdens organismiem, kuras 
uzkrājas un ir noturīgas, tostarp 
secinājumus par riska novērtējumu, kā 
minēts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktā un vismaz 
reizi četros gados ierosina pārskatīt šīs 
direktīvas I pielikuma A un B daļā noteiktos 
vides kvalitātes standartus.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek noteikts Komisijas pienākums izmantot datus, kuri būs pieejami ar 
REACH palīdzību – tādējādi varēs noteikt, kuras vielas turpmāk jāidentificē kā prioritāras 
vielas, kā arī tiek precizēts, ka saskaņā ar 16. panta 4. punktu Komisijai joprojām ir 
pienākums vismaz reizi četros gados priekšlikumu pārskatīt.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 74
2. PANTA 4. PUNKTS

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, tostarp secinājumus par 
riska novērtējumu, kā minēts Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā un vajadzības gadījumā 
ierosina pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma 
A un B daļā noteiktos vides kvalitātes 
standartus.

4. Komisija pārbauda tehnikas un zinātnes 
jaunākās atziņas, tostarp secinājumus par 
riska novērtējumu, kā minēts Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā un vismaz reizi četros gados 
ierosina pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma 
A un B daļā noteiktos vides kvalitātes 
standartus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka saskaņā ar 16. panta 4. punktu Komisijai ir pienākums 
pārskatīt priekšlikumu vismaz reizi 4 gados.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 75
2. PANTA 4. PUNKTA 1.A DAĻA (JAUNA) 

Komisija izskata jaunāko zinātnisko 
informāciju un iepazīstas ar jaunākajiem 
tehniskajiem sasniegumiem saistībā ar 
vielām, kuras uzkrājas sedimentos un biotā, 
kā arī sagatavo tiem atbilstošus vides 
kvalitātes standartus. 

Or. fi

Pamatojums

Pareizāk būtu pārraudzību veikt saistībā ar vielām, kuras uzkrājas sedimentos un biotā, nevis 
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saistībā ar vielām, kuras uzkrājas ūdenī. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 76
2. PANTA 4.A PUNKTS (JAUNS)

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 77
2. PANTA 4.A PUNKTS (JAUNS)

4a. Komisija, ne vēlāk kā gadu pēc 
dalībvalstu inventarizācijas rezultātu 
saņemšanas, pārskata I pielikuma A un B 
daļā iekļautās vielas un iesniedz 
priekšlikumu saistībā ar vides kvalitātes 
standartiem, kas jāpiemēro šo vielu 
koncentrācijai biotā un sedimentos.
Vides kvalitātes standartu vērtības attiecībā 
uz biotu un sedimentiem ir jāiekļauj 
I pielikuma A un B daļas 8. un 9. kolonnā.

Or. en



PE 378.727v01-00 36/128 AM\631286LV.doc

LV

Pamatojums

Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 7. punktā ir skaidri norādīts, ka Komisijai ir jāiesniedz 
priekšlikumi vides kvalitātes standartiem virszemes ūdeņos, sedimentos un biotā. Turklāt pat 
Komisijas datu lapās par vielām ir skaidri norādīts, ka vairākas no prioritārajām vielām 
uzkrājas barības ķēdē un/vai sedimentos. Šis grozījums nodrošina, lai Komisija pildītu 
juridisko pienākumu saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 78
2. PANTA 5.A PUNKTS (JAUNS)

5a. Komisija līdz ...* saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā noteikto 
procedūru iesniedz kvalitātes standartu 
priekšlikumus, kas jāpiemēro prioritāro 
vielu koncentrācijai sedimentos un biotā. 

* Vienu gadu pēc šīs direktīvas pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu, kurā nav ierosināti 
standarti sedimentiem un biotai, Komisija nav ievērojusi juridisko pienākumu, kurš noteikts 
Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 7. punktā. Tā kā daudzas no bioakumulatīvajām vielām ir 
vieglāk noteikt īpatņos, kas barības ķēdē atrodas augstāk, būtiski ir šo nepilnību novērst pēc 
iespējas ātrāk. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 79
2. PANTA 5.A PUNKTS (JAUNS)

5a. Komisija, ne vēlāk, kā gadu pēc 
dalībvalstu inventarizācijas rezultātu 
saņemšanas, iesniedz priekšlikumu saistībā 
ar vides kvalitātes standartiem, kas 
jāpiemēro prioritāro vielu koncentrācijai 
sedimentos un biotā. 

Or. en
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Pamatojums

Komisija nav izpildījusi juridisko pienākumu saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 16. panta 
7. punktu, jo tā nav ierosinājusi standartus sedimentiem un biotai. Tā kā daudzas no 
bioakumulatīvajām vai noturīgajām vielām ir vieglāk noteikt īpatņos, kas barības ķēdē 
atrodas augstāk, būtiski ir šo nepilnību novērst pēc iespējas ātrāk. 

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 81
2. PANTA 5.B PUNKTS (JAUNS)

(5b) Komisija sagatavo priekšlikumus 
saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK 18. pantu, 
ja "piesārņotājs maksā” un piesardzības 
principa ievērošanas nolūkā, kā arī, lai 
nodrošinātu vienotu īstenošanu 
dalībvalstīs, konkrētiem uzņēmumu 
veidiem, vielām vai punktveida avotiem 
nepieciešamas emisiju robežvērtības visā 
Kopienā, vai arī, ja šādas emisiju 
robežvērtības varētu izrādīties efektīvas, lai 
nodrošinātu atbilstību vides kvalitātes 
standartiem.

Or. de

Pamatojums

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention 
and control provides for the use of Community emission limit values if, in particular on the 
basis of the exchange of information pursuant to Article 16 of that directive, the need for 
Community action has become clear. Community emission limit values are required 
whenever, over a period of many years, differences in the strictness with which measures are 
implemented in the Member States has led to breaches of the fundamental principles 
underlying Community environmental law, i.e. the precautionary principle and the polluter-
pays principle, and to avoidable environmental pollution and whenever this state of affairs 
has given rise to what may be serious distortions of competition in the internal market 
(environmental dumping).
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 82
2.A PANTS (JAUNS)

2.a pants
Lai sasniegtu 2. pantā noteiktos mērķus, 
dalībvalstis var noteikt prasības par vielu 
izmantošanu vai izplatību, kuras ir
stingrākas nekā noteikumi, kas noteikti 
Direktīvā 91/414/EEK un Direktīvā 
XX/XXXX/EK, ar ko to aizstāj, vai citos 
Kopienas tiesību aktos.  

Or. nl

Pamatojums

Šajā direktīvā nav paredzēti nekādi papildu pasākumi emisiju pārvaldībai. Tādēļ dalībvalstīm 
ir jāpiešķir tiesības patstāvīgi veikt šādus pasākumus, ja nepieciešams. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 83
2.A PANTS (JAUNS)

2.a pants
Definīcija

Šajā direktīvā piemēro šādu definīciju:
1. „lietošanas periods” ir periods, kurā 
saskaņā ar kompetento iestāžu reālistiskiem 
pieņēmumiem var izmantot pesticīdus, kas 
satur prioritārās vai piesārņojošas vielas.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem Nr. 40, 52, 108, 109 un 130. Šajā grozījumā precīzē to, ka pesticīdu 
daudzums ir jāmēra periodā, kurā tos izmanto. Tā var novērst, ka zemākas vērtības ziemas 
periodā pazemina vidusmēra robežvērtības, tādējādi maldīgi neatspoguļojot augstas vērtības 
ilgāka laika periodos vasarā.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 84
3. PANTS

Pārsnieguma pārejas zona svītrots
(1) Dalībvalstis nosaka pārsnieguma 
pārejas zonas, kur viena vai vairāku 
piesārņotāju koncentrācija var pārsniegt 
attiecīgos vides kvalitātes standartus, ja tie 
neskar pārējo virszemes ūdens tilpju 
atbilstību šiem standartiem.
(2) Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas 
tiesību aktu attiecīgos noteikumus, katrā 
gadījumā norobežo virszemes ūdens tilpju 
daļas, kas atrodas blakus izplūdes vietām, 
kas klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantā. 
(3) Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
(4) Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu. 

Or. de

Pamatojums

Koncepcija par pārsnieguma pārejas zonām, kurās būtu pieļaujami Eiropas vides kvalitātes 
standartu pārkāpumi un kuras dalībvalstīm turklāt būtu jāpārrauga, tādējādi saskaroties ar 
būtiskām tehniskām un administratīvām izmaksām, ir jānoraida.

Saskaņā ar ūdens resursu pamatdirektīvu un I pielikuma C daļu direktīvas priekšlikumā 
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atbilstība vides kvalitātes standartiem tiek pārraudzīta īpašās mērījumu vietās, kā rezultātā 
jebkādi pasākumi, ar kuriem katrai izplūdes vietai nosaka pārejas zonas, kļūst lieki.

Ņemot vērā izskatāmo atsevišķo gadījumu lielo skaitu, pārejas zonu noteikšana virszemes 
ūdenstilpju daļās, kas atrodas tuvu izplūdes vietām, radītu milzīgas papildu izmaksas saistībā 
ar īstenošanas un atskaites procesu. Šādas papildu izmaksas salīdzinājumā ar pārraudzību 
īpašajās mērījumu vietās lietderības ziņā nav atbilstīgas.

Turklāt pārejas zonu īpašā pārraudzība, kurās robežvērtību pārsniegšana ir pieļauta, kļūs, 
tālejoši raugoties, nesvarīga, ja tiek īstenotas un piemērotas stingrākas prasības, kas 
noteiktas, lai samazinātu emisiju daudzumu (emisiju standarts: vislabāk pieejamās metodes) 
(sk. 2. panta 1. punkta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 85
3. PANTS

Pārsnieguma pārejas zona svītrots
1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.
2. Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas tiesību 
aktu attiecīgos noteikumus, katrā gadījumā 
norobežo virszemes ūdens tilpju daļas, kas 
atrodas blakus izplūdes vietām, kas 
klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantā.
3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
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4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ūdens resursu pamatdirektīvu un I pielikuma C daļu direktīvas priekšlikumā 
atbilstība vides kvalitātes standartiem tiek pārraudzīta īpašās pārraudzības vietās, kā 
rezultātā jebkādi pasākumi, ar kuriem katrai izplūdes vietai nosaka pārejas zonas, kļūst lieki.

Ņemot vērā atsevišķo gadījumu lielo skaitu, pārejas zonu noteikšana virszemes ūdenstilpju 
daļās, kas atrodas tuvu izplūdes vietām, radītu milzīgas papildu izmaksas saistībā ar 
īstenošanas un atskaites procesu. Šādas papildu izmaksas salīdzinājumā ar pārraudzību 
īpašajās mērījumu vietās lietderības ziņā nav atbilstīgas.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 86
3. PANTS

Pārsnieguma pārejas zona svītrots
1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.
2. Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas tiesību 
aktu attiecīgos noteikumus, katrā gadījumā 
norobežo virszemes ūdens tilpju daļas, kas 
atrodas blakus izplūdes vietām, kas 
klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantā.
3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
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noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot terminu „pārsnieguma pārejas zonas”, rodas juridiska nenoteiktība, jo nav nevienas 
definīcijas. Saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK 10. pantu stacionāro avotu vietām ir jāatbilst 
vides kvalitātes standartiem. Pieļaujot izņēmumus, piesārņojumam tiek pakļautas zivis, kuras 
atrodas piesārņojuma zonās (zuši utt.). Komisija nesniedz pietiekamu pamatojumu 
priekšlikuma piemērošanai šim pantam. Panta pašreizējā redakcija norāda uz acīmredzamu 
risku, kas saistīts ar to, ka šis priekšlikums mazina spēkā esošo tiesību aktu un ūdens resursu 
pamatdirektīvas mērķu nozīmi.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 87
3. PANTS

Pārsnieguma pārejas zona svītrots
1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.
2. Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas tiesību 
aktu attiecīgos noteikumus, katrā gadījumā 
norobežo virszemes ūdens tilpju daļas, kas 
atrodas blakus izplūdes vietām, kas 
klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
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13. pantā.
3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot terminu „pārsnieguma pārejas zonas”, rodas juridiska nenoteiktība, jo nav nevienas 
definīcijas. Likvidējot šīs nepilnības, tiek uzlabota saskaņotība ar kombinēto pieeju, kas 
raksturota Direktīvas 96/61/EK 10. pantā, kā arī ūdens resursu pamatdirektīvas 10. pantā, 
kurā ir noteikts, ka stacionāro avotu vietām ir jāatbilst vides kvalitātes standartiem. Pieļaujot 
izņēmumus, piesārņojumam tiek pakļautas zivis, kuras atrodas piesārņojuma zonās (zuši utt.) 
un netiešā veidā ietekmē cilvēka veselību.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 88
3. PANTS

Pārsnieguma pārejas zona svītrots
1. Dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.
2. Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas tiesību 
aktu attiecīgos noteikumus, katrā gadījumā 
norobežo virszemes ūdens tilpju daļas, kas 
atrodas blakus izplūdes vietām, kas 
klasificējamas kā pārsniegumu pārejas 
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zonas. 
Dalībvalstis iekļauj katra norobežojuma 
aprakstu upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, kas minēti Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantā.
3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.
4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu.

Or. en

Pamatojums

Pārsnieguma pārejas zonas nav definētas, un tādēļ var rasties iespēja prioritāro vielu 
izplūdēm, emisijām un zudumiem. Pārsniedzot robežvērtības, piesārņojumam tiks pakļautas 
zivis, kas var apdraudēt cilvēka veselību un vidi, un līdz ar to arī attiecīgo zivsaimniecības 
nozari.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 89
3. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Ja nav pieejami nekādi tehniskie līdzekļi, 
lai pienācīgi attīrītu notekūdeņus no viena 
vai vairākiem stacionārajiem avotiem, 
dalībvalstis var noteikt pārsnieguma pārejas 
zonas, kur viena vai vairāku piesārņotāju 
koncentrācija var pārsniegt attiecīgos vides 
kvalitātes standartus, ja tie neskar pārējo 
virszemes ūdens tilpju atbilstību šiem 
standartiem.

Or. nl
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Pamatojums

Vides kvalitātes standartu pārsniegšana ir pamatojama tikai tad, ja nav nekādu tehnisko 
iespēju, lai pienācīgi attīrītu notekūdeņus. 

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 90
3. PANTA 1. PUNKTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārsnieguma pārejas zonas nav jāizmanto, lai attaisnotu šīs direktīvas īstenošanas trūkumus. 
Tomēr sausuma periodos vasaras mēnešu laikā vai citos periodos, kad īpaši sezonālie 
nosacījumi ietekmē ūdenstilpes, būtu pieļaujami pagaidu izņēmumi.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 91
3. PANTA 1. PUNKTS

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

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

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir mēģināts izskaidrot, ka pārsnieguma pārejas zonu izveidošana joprojām 
nav obligāta kā norma un ka izplūdes vietas, kas neatbilst vides kvalitātes standartiem, būtu 
jāuzskata par īpašām vietām un jāpārrauga.
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Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 92
3. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

1.a Lai sasniegtu atbilstīgos vides kvalitātes 
standartus, dalībvalstis iekļauj upju 
baseinu pārvaldības plānos, kas minēti 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantā, rīcības 
plānu, kura mērķis ir samazināt katras 
pārsnieguma pārejas zonas lielumu un 
pastāvēšanas ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver direktīvas mērķus attiecībā uz vidi, nosakot, ka pārsnieguma pārejas 
zonu izveidošana ir pagaidu pasākums, nevis līdzeklis, lai izvairītos no direktīvas prasību 
izpildes.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 93
3. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)

2.a Pārrobežu ūdensceļu gadījumā ir 
vajadzīga pārējo iesaistīto dalībvalstu 
piekrišana, lai noteiktu pārsnieguma 
pārejas zonu.

Or. hu

Pamatojums

Pārrobežu ūdensceļu gadījumā prioritārās vielas daudzums, kas pārsniedz atļautās 
robežvērtības ūdenī saskaņā ar vienas dalībvalsts izsniegtu atļauju, brīdī, kad ūdensceļš 
šķērso robežu, nav vienmēr samazināts līdz tādam līmenim, kuru nosaka minētajā direktīvā. 
Tomēr atbilstību direktīvas prasībām var pieprasīt tikai tās dalībvalstis, kuras atrodas 
lejteces zonās, ja ūdens, kas jau ir piesārņots, nokļūst to teritorijā ar šo valstu piekrišanu.  
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Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 94
3. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Pārejas zonu noteikšana nav obligāta. Regulāra atļauju pārskatīšana un to pielāgošana 
tehnoloģiskām iespējām ir jau noteikta Direktīvas 2000/60/EK 13. pantā un ūdens resursu 
pamatdirektīvas 11. pantā. Pārejas zonu lieluma samazināšanas rezultātā, piemērojot 
vislabāk pieejamās metodes, priekšroka attiecībā uz Direktīvā 2000/60/EK minētajām 
iekārtām tiek dota pasākumiem ūdens nevis citu vides elementu aizsardzībai. Tas ir pretrunā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 7. pantā noteikto integrēto pieeju.  

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 95
3. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes. 

3. Dalībvalstis līdz 2011. gadam un 
turpmāk reizi sešos mēnešos pārbauda 
atļaujas, kas minētas Direktīvā 96/61/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes. Pārskatīšanas laikā kompetentai 
iestādei iesniedz samazināšanas plānu, 
kurā ir noteikti pasākumi, kas veikti, lai 
mazinātu prioritāro vielu izmantošanu, un 
kurā ir uzskaitītas citas vielas, ko var 
aizstāt ar attiecīgo vielu un kuras neietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā.
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Or. hu

Pamatojums

The review of permits must be adjusted in line with the relevant legislation (IPPC and Water 
Framework Directives). The provision on the Reduction Plan is necessary for the installations 
referred to in Directive 96/61/EC so that the discharge into the water of priority substances 
listed in the Annex to this directive can be gradually reduced, and fully eliminated within a 
reasonable time. 

The creation of a procedure will help the installations in implementing this reduction in 
practice, while also creating an opportunity for the authorities to carry out monitoring. The 
listing of the substitute substances in the submitted Plan will make clear the feasible 
alternatives.  

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 96
3. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes.

3. Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvas 
2000/60/EK 11. panta 3. punkta 
g) apakšpunktā minētajos iepriekšējos 
noteikumos, lai saskaņā ar 1. punktu 
pakāpeniski samazinātu to pārsnieguma 
pārejas zonas lielumu, kas noteikts 
ūdenstilpēs, kuras skar prioritāro vielu 
izplūdes. Šo pakāpenisko samazinājumu 
veic tikai tāpēc, lai uzrādītu ūdens 
kvalitātes uzlabošanos, ko var sasniegt 
dalībvalstu īstenoto pasākumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Katras pārejas zonas lielums ir pakāpeniski jāsamazina tikai tad, ja avotu pārbaudes 
mehānismi (instrumenti un pasākumi) darbojas efektīvi. 

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 97
3. PANTA 4. PUNKTS
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4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru var noteikt metodi, kas jāizmanto 
dalībvalstīm, lai konkretizētu pārsnieguma 
pārejas zonu.

4. Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
procedūru nosaka šādu metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai konkretizētu 
pārsnieguma pārejas zonu:
a) pārejas zonas lielums kā procentuālā 
daļa no attiecīgās ūdenstilpes un dalībvalsts 
kopējās ūdens platības, 
b) pārsnieguma maksimālā robeža. 

Or. hu

Pamatojums

For the operation of the units referred to in Directive 96/61/EC a transitional period is 
necessary to determine an area in which the maximum concentration laid down in the 
directive may be exceeded for the substances in question. At the same time, since we are 
dealing here with substances which are dangerous to the environment and to human health 
alike, limits must be placed on this exceedance. To prevent Member States from using this 
article to evade compliance with the directive, it is necessary to regulate precisely the extent 
of the article’s scope. This is also important because only in this way is it possible to ensure 
that the discharge into the water of the substances specified in the Annex can be kept entirely 
below the prescribed limit values within a reasonable time for the whole body of water.  

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 98
3. PANTA 4.A PUNKTS (JAUNS) 

4.a Ieteku un piekrastes zonu gadījumā 
Komisija nosaka metodes, kuras 
dalībvalstīm ir jāizmanto, lai novērtētu 
vides kvalitātes standartus, ko izsaka kā 
gada vidējo lielumu.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par ietekām un piekrastes zonām ir jāskata saistībā ar īpašu situāciju. 
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 99
3.A PANTS (JAUNS)

3.a pants
Dalībvalstu izmantotās emisiju kontroles 

metodes
1. Lai sasniegtu 1. pantā noteiktos mērķus, 
dalībvalstis izstrādā integrētus emisiju 
kontroles plānus prioritārajām vielām un 
prioritārajām bīstamajām vielām saskaņā 
ar pasākumu programmu, kuri paredzēti 
Direktīvas2000/60/EK 11. pantā. Plānos 
iekļauj vismaz:
a) saskaņā ar 4. pantu veikto pārbaužu 
rezultātus;
b) uzdevumus saistībā ar vielām, tostarp 
apjoma un masas līdzsvarošanu; 
c) nozaru stratēģijas attiecībā uz 
galvenajiem piesārņojuma avotiem (īpaši 
rūpniecības, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, mājsaimniecības, 
veselības aprūpes un transporta jomā);
d) pasākumus, lai mazinātu difūzu 
piesārņojumu, kas rodas ražojumu sastāvā 
esošo vielu zuduma rezultātā; 
e) pasākumus, lai aizstātu prioritārās 
bīstamās vielas;
f) instrumentus, tostarp ekonomiska 
rakstura pasākumus saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 9. pantu;
g) emisiju standartus papildus spēkā 
esošajiem EK tiesību aktiem; 
h) informēšanas, konsultēšanas un 
apmācīšanas pasākumus. 
2. Plāni ir jāizstrādā saskaņā ar 
pārredzamiem kritērijiem, un tie ir 
jāpārskata, ņemot vērā izmaiņas pasākumu 
programmās. Dalībvalstis reizi trīs gados 
informē Komisiju un sabiedrību par 
īstenošanas panākumiem un to, kādā veidā 
pasākumi ir veicinājuši minētās direktīvas 
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mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina saskaņotību ar ūdens resursu pamatdirektīvas 10. un 16. pantu.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 100
3.B PANTS (JAUNS)

3.b pants
Saskaņotas emisiju kontroles metodes

1. Lai nodrošinātu saskaņotību ar šo 
direktīvu un Direktīvu 2000/60/EK, 
Komisija gada laikā pēc X pielikuma 
iekļaušanas pārskata lēmumus, kas ir 
svarīgi, lai regulētu prioritāro bīstamo vielu 
izmantošanu vai to emisijas. Tas jo īpaši ir 
jāattiecina uz:
a) prioritārajām vielām vai piesārņotājiem, 
kas minēti Direktīvā 91/414/EEK un 
lēmumā attiecībā uz iekļaušanu šīs 
direktīvas I pielikumā;
b) prioritārajām vielām vai piesārņotājiem, 
kas minēti Regulā (EK) Nr. 1907/2006 un 
lēmumā attiecībā uz iekļaušanu šīs 
direktīvas XIV vai XVII pielikumā, un 
kandidātvielu sarakstā (Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 59. panta 1. punkts), kā arī 
lēmumos par atļaujas piešķiršanu (Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 60. pants) vai citās 
ierosinātajās darbībās, kurās kļūst skaidrs, 
ka paredzētā beziedarbības koncentrācija ir 
pārsniegta.
2. Attiecībā uz stacionārajiem avotiem, kas 
minēti Direktīvā 96/61/EK, Komisija 
nodrošina to, ka metodes, kuru rezultātā 
rodas emisijas vai prioritāro bīstamo vielu 
zudumi, nevar uzskatīt par vislabāk 
pieejamām metodēm, kā noteikts minētajā 
direktīvā, un ka dokumentos, kuros ir 
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noteiktas vislabāk pieejamās metodes, veic 
labojumus. Saskaņā ar Direktīvas 
96/61/EK 18. pantu Komisija ierosina 
obligātas emisiju robežvērtības visām 
prioritārajām vielām vai piesārņotājiem, ko 
rada IPPC direktīvā minētie uzņēmumi.
3. Lai atbalstītu 3. pantā minēto plānu 
izstrādi Komisija līdz 2008. gada beigām 
izstrādā stratēģijas projektu emisiju 
kontrolei stacionārajos un difūzajos avotos.
4. Ja paredz, ka šīs direktīvas mērķus nevar 
sasniegt, tad Komisija saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta EK līguma 
251. pantā, izstrādā papildu noteikumus ES 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina saskaņotību starp dažādiem Kopienas tiesību aktiem.

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 101
4. PANTS

4. pants
Emisiju, izplūžu un zudumu uzskaite

svītrots

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti.
2. Atskaites periods piesārņotāju vērtību 
mērījumiem, kas ierakstāmi 1. punktā 
minētajā uzskaitē, ir viens gads laikposmā 
no 2007. līdz 2009. gadam.
Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 
Direktīva 91/414/EEK, var izmantot 2007., 
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2008. un 2009. gada vidējās vērtības.
3. Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, kas 
iegūti veicot uzskaiti atbilstīgi šā panta 
1. punktam, tostarp attiecīgos atskaites 
periodus, kā arī iesniedz ziņojumus par 
upes baseina apsaimniekošanas plāniem 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
15. panta 1. punktu.
4. Dalībvalstis precizē uzskaites datus 
saistībā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 
2. punktā minēto analīžu pārskatiem. 
Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, var izmantot trīs to gadu 
vidējās vērtības, pirms tika pabeigta minētā 
analīze.
Dalībvalstis publicē precizēto uzskaiti upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos, kā 
noteikts Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 
7. punktā.
5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.
6. Komisija saskaņā ar 
Direktīvas/2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai veiktu uzskaiti.

Or. nl

Pamatojums

4. panta ierosinātās uzskaites ir jau prasītas saskaņā ar E-PRTR direktīvu un ūdens resursu 
pamatdirektīvas 5. pantu. Šis grozījums nodrošina šīs direktīvas saskaņotību ar definīcijām, 
mērķiem un noteikumiem, kas minēti ūdens resursu pamatdirektīvā, tādējādi novēršot 
atšķirīgas interpretācijas iespējas.  
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 102
4. PANTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
pienākumu sniegt ziņojumus, kas noteikts 
Direktīvas 2000/60/EK 15. pantā, sniedz 
detalizētu informāciju par emisijām katrā 
tās teritorijā esošajā upes baseinā vai tā 
daļā, lai uzrādītu prioritāro vielu 
pakāpenisku samazināšanu un I pielikuma
A daļā uzskaitīto prioritāro bīstamo vielu 
izmantošanas pārtraukšanu.

2. Atskaites periods piesārņotāju vērtību 
mērījumiem, kas ierakstāmi 1. punktā 
minētajā uzskaitē, ir viens gads laikposmā 
no 2007. līdz 2009. gadam.
Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 
Direktīva 91/414/EEK, var izmantot 2007., 
2008. un 2009. gada vidējās vērtības.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai datus, kas 
iegūti veicot uzskaiti atbilstīgi šā panta 
1. punktam, tostarp attiecīgos atskaites 
periodus, kā arī iesniedz ziņojumus par 
upes baseina apsaimniekošanas plāniem 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
15. panta 1. punktu.
4. Dalībvalstis precizē uzskaites datus 
saistībā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 
2. punktā minēto analīžu pārskatiem. 
Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, var izmantot trīs to gadu 
vidējās vērtības, pirms tika pabeigta minētā 
analīze.
Dalībvalstis publicē precizēto uzskaiti upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos, kā 
noteikts Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 
7. punktā. 
5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
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emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.
6. Komisija saskaņā ar 
Direktīvas/2000/60/EK 21. panta 2. punktā 
minēto procedūru var noteikt metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, lai veiktu uzskaiti.

Or. en

Pamatojums

Grozītais teksts nodrošinātu saskaņotību ar ūdens resursu pamtadirektīvas noteikumiem, 
novēršot nevajadzīgu un neskaidru papildu prasību piemērošanu attiecībā uz pienākumu 
sniegt ziņojumus. Spēkā esošie ūdens resursu pamatdirektīvas 15. panta noteikumi par
virszemes ūdens stāvokļa pārraudzīšanu ir pietiekami.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 103
4. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu, kā arī to avotu
uzskaiti, tostarp uzrādot minēto vielu 
koncentrāciju biotā un sedimentos un 
attiecīgā gadījumā iekļaujot kartes.

Dalībvalstis uzskaitē iekļauj visus emisiju 
kontroles pasākumus, ko veic saistībā ar 
I pielikuma A un B daļā uzskaitītajām 
prioritārajām vielām un piesārņotājiem.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktam, ka uzskaitē jāuzrāda proritāro vielu un citu piesārņojošo vielu 
emisiju, izplūdes un zudumu avoti, kā arī to koncentrācija sedimentos un biotā. Labākas 
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pārredzamības dēļ tie ir jānorāda kartēs. 

Ņemot vērā dalībvalstu saistības samazināt vai izbeigt prioritāro vielu izmantošanu, 
dalībvalstīm uzskaitē jānorāda pasākumi, ko tās veic šajā sakarā.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 104
4. PANTA 1. PUNKTS

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

1. Pamatojoties uz informāciju, kas ievākta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu, vai citiem pieejamiem datiem un 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 166/2006 
dalībvalstis katram tās teritorijā esošajam 
upes baseinam vai tā daļai veic uzskaiti par
visu I pielikumā uzskaitīto prioritāro vielu 
emisijām, izplūdēm un zudumiem no
pirmavotiem (gan stacionārie, gan difūzie 
piesārņojuma avoti).

Or. fr

Pamatojums

The first part of the amendment seeks to enable the inventory to be established on the basis of 
additional sources of information, as most of the data used for the reviews completed in 2004 
date back to 2002, since which time information-gathering programmes have been launched 
to improve awareness of the situation.
The second part of the amendment seeks to support the prevention principle whereby 
pollution should be dealt with at source, while narrowing the focus from (the rapporteur's) 
'all the original sources' to 'original sources', to encourage investigation of the main original 
sources at least.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 105
4. PANTA 1. PUNKTS

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

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

uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti. 
Prioritārās vielas un piesārņotāji no 
sedimentiem kuģošanas, bagarēšanas 
rezultātā vai saistībā ar dabas parādībām 
nav uzskatāmi par zudumiem. 

Or. nl

Pamatojums

Sedimenti satur „vecās” prioritārās vielas, kas ir sen izplūdušas un nogulsnējušās. 
Turbulenču rezultātā, pirmkārt, saistībā ar kuģošanu, otrkārt, ar bagarēšanu un, treškārt, 
saistībā ar dabas paradībām (piemēram, vētras un plūdi) šīs vecās vielas var nokļūt virszemes 
ūdeņos un sajaukties ar tiem. Šis grozījums mēģina izslēgt šīs vielas no „zudumu” definīcijas, 
jo šeit runa ir drīzāk par šo vielu atkārtotu izplatīšanos, nevis jauniem zudumiem. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 106
4. PANTA 1. PUNKTS

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

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

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem, papildinot vielu sarakstu, kas Komisijai joprojām ir jāizvērtē, ņemot 
vērā 2001. gada pieņemto tekstu. Dalībvalstis iekļauj šīs vielas savās uzskaitēs.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 107
4. PANTA 1. PUNKTS

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

saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu un atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 166/2006 dalībvalstis katram tās 
teritorijā esošajam upes baseinam vai tā 
daļai veic visu I pielikuma A un B daļā 
uzskaitīto prioritāro vielu un piesārņotāju 
emisiju, izplūžu un zudumu uzskaiti. Vielas, 
kas atbilst 2. panta 1. punktā noteiktajām 
prasībām, neiekļauj uzskaitē.

Or. en

Pamatojums

Ir lieki uzskaitē iekļaut vielas, kas atbilst 2. panta 1. punktā noteiktajām prasībām. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 108
4. PANTA 2. PUNKTS

2. Atskaites periods piesārņotāju vērtību 
mērījumiem, kas ierakstāmi 1. punktā 
minētajā uzskaitē, ir viens gads laikposmā 
no 2007. līdz 2009. gadam.

2. Atskaites periods piesārņotāju vērtību 
mērījumiem, kas ierakstāmi 1. punktā 
minētajā uzskaitē, ir viens gads laikposmā 
no 2007. līdz 2009. gadam. 

Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 
Direktīva 91/414/EEK, var izmantot 2007., 
2008. un 2009. gada vidējās vērtības.

Tomēr prioritārajām vielām vai 
piesārņojošām vielām, uz ko attiecas 
Direktīva 91/414/EEK, izmanto lietošanas 
perioda vidējās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem Nr. 40 un 52: šajā grozījumā precīzē to, ka pesticīdu daudzums ir 
jāmēra periodā, kurā tos izmanto. Tā var novērst to, ka zemākas vērtības ziemas periodā 
pazemina vidusmēra robežvērtības, tādējādi maldīgi neatspoguļojot augstas vērtības ilgāka 
laika periodos vasarā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 109
4. PANTA 4. PUNKTS
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4. Dalībvalstis precizē uzskaites datus 
saistībā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 
2. punktā minēto analīžu pārskatiem.

4. Dalībvalstis precizē uzskaites datus 
saistībā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 
2. punktā minēto analīžu pārskatiem. 

Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, var izmantot trīs to gadu 
vidējās vērtības, pirms tika pabeigta minētā 
analīze.

Atskaites periods, lai atjaunotajā uzskaitē 
noteiktu vērtību lielumu, ir gads pirms 
paredzētās analīzes pabeigšanas. Tomēr 
prioritārajām vielām vai piesārņojošām 
vielām, uz ko attiecas Direktīva 
91/414/EEK, izmanto lietošanas perioda 
vidējās vērtības un jebkurā gadījumā 
vērtības, pirms tika pabeigta minētā analīze.

Dalībvalstis publicē precizēto uzskaiti upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos, kā 
noteikts Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 
7. punktā. 

Dalībvalstis publicē precizēto uzskaiti upju 
baseinu apsaimniekošanas plānos, kā 
noteikts Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 
7. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem Nr. 40, 52 un 108: šajā grozījumā precīzē to, ka pesticīdu daudzums ir 
jāmēra periodā, kurā tos izmanto. Tā var novērst to, ka zemākas vērtības ziemas periodā 
pazemina vidusmēra robežvērtības, tādējādi maldīgi neatspoguļojot augstas vērtības ilgāka 
laika periodos vasarā.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 110
4. PANTA 5. PUNKTS

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.

5. Komisija līdz 2012. gadam pārbauda, vai 
ir paredzams, ka uzskaitē minētās emisijas, 
izplūdes un zudumi līdz 2015. gadam 
atbildīs Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta iv daļā noteiktajām 
prasībām par samazināšanu un izbeigšanu. 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par veiktajām 
pārbaudēm. Ja ziņojums atspoguļo to, ka 
atbilstība nav vēl sasniedzama, Komisija 
saskaņā ar EK līguma 251. pantu līdz 
2013. gadam sagatavo ierosinājumu par 
vajadzīgajiem pasākumiem Kopienas 
līmenī.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ūdens resursu pamatdirektīvas 4. panta 1. punktu dalībvalstis īsteno vajadzīgos 
pasākumus, ņemot vērā 16. panta 1. un 8. punktu, lai pakāpeniski samazinātu vai pārtrauktu 
piesārņojošo vielu lietošanu. Tādēļ nav pieņemami atbilstības pārbaudi atlikt uz pašām 
beigām — 2025. gadu.  Šāda pārbaude ir jāveic vismaz vidusposmā, un ir jāīsteno Kopienas 
pasākumi, ja pārbaude liecina par to, ka atbilstība nav sasniedzama.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 111
4. PANTA 5. PUNKTS

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.

5. Komisija 2012. gadā pārbauda, vai 
uzskaitē minētās emisijas, izplūdes un 
zudumi līdz 2015. gadam atbildīs Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā noteiktajām prasībām 
par samazināšanu un izbeigšanu, tā informē 
dalībvalstis un Eiropas Parlamentu par 
panākumiem un secinājumiem, kā arī 
ierosina vajadzīgos pasākumus, lai 
sasniegtu atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens resursu pamatdirektīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punktu prasības par 
samazināšanu ir jāizpilda līdz 2015. gadam, un nav jāgaida desmit gadi, lai veiktu 
novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 112
ARTICLE 4, PARAGRAPH 5

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi līdz 
2015. gadam atbilst Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv daļā
noteiktajām prasībām par samazināšanu un
izbeigšanu.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens resursu pamatdirektīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punktu prasības par 
samazināšanu ir jāizpilda līdz 2015. gadam, un nav jāgaida desmit gadi, lai veiktu 
novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 113
4. PANTA 5. PUNKTS

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi, kā paredzēts
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā, līdz 2025. gadam ir 
samazināti vai izbeigti.

5. Komisija pārbauda, vai uzskaitē minētās 
emisijas, izplūdes un zudumi līdz 
2015. gadam atbilst Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv daļā
noteiktajām prasībām par samazināšanu un
izbeigšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Ūdens resursu pamatdirektīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punktu prasības par 
samazināšanu ir jāizpilda līdz 2015. gadam, un nav jāgaida desmit gadi, lai veiktu 
novērtējumu. Komisija izstrādā vajadzīgās metodes uzskaišu sagatavošanai.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 114
4. PANTA 6.A PUNKTS (JAUNS)

6.a Komisija līdz ...* izstrādā emisiju 
kontroles metodes visiem stacionārajiem 
avotiem, pamatojoties uz vislabāk 
pieejamām metodēm, kuras dalībvalstīm ir 
obligāti jāizmanto.
* Vienu gadu pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 8. punktu Komisijai līdz 2006. gadam bija 
jāiesniedz priekšlikums par kontroles metodēm saistībā ar emisijām no stacionārajiem 
avotiem. Tā kā Komisija to nav izpildījusi, tad vismaz nākamā gada laikā tiks nodrošināta 
prasības piemērošana.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 115
4.A PANTS (JAUNS)

4.a pants
Pasākumi prioritāro vielu un prioritāro 

bīstamo vielu radītā piesārņojuma 
samazināšanai

1. Lai sasniegtu Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā 
noteiktos mērķus par prioritāro vielu un 
prioritāro bīstamo vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka saskaņā ar minētās 
direktīvas 11. pantu paredzētajā pasākumu 
programmā ir ņemti vērā arī stacionāro un 
difūzo piesārņojuma avotu kontroles 
pasākumi, kā arī minētajā direktīvā 
noteiktie vides kvalitātes standarti.
2. Pamatojoties uz Direktīvas 2000/60/EK 
4. pantu, dalībvalstis, lai sasniegtu minētajā 
direktīvā noteiktos mērķus, nosaka, kad ir 
jāpārskata esošo pasākumu īstenošana vai 
jāievieš jauni pasākumi prioritāro vielu un 
prioritāro bīstamo vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanai un kontrolei. 
Komisija tad iesniedz priekšlikumu par 
attiecīgajiem pasākumiem Kopienas līmenī.
3. Ja prioritārās vai prioritārās bīstamās 
vielas ir iekļautas citos EK tiesību aktos par 
piesārņotājiem (Direktīva 91/414/EEK, 
Regula (EK) Nr. 1907/2006 vai Direktīva 
96/61/EK), tad šīs direktīvas noteikumi ir 
vispirms attiecināmi uz visiem gadījumiem 
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saistībā ar ūdens piesārņojumu.

Or. en

Pamatojums

Control measures must be considered when establishing the programme of measures. Simply 
defining EQSs would amount to a fine-tuning of purification systems without improving the 
protection of bodies of surface water. Controls at source have a significant impact on release 
reduction, with this sustainable approach enabling the objectives of the Water Framework 
Directive to be achieved.

Priority hazardous substances identified under this Directive as pollutants of water need to be 
subject to controls and measures to stop their pollution of water bodies, even if they are 
authorised for use under other legislation.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 116
4.A PANTS (JAUNS)

4.a pants
Pasākumi prioritāro vielu radītā 

piesārņojuma samazināšanai
1. Lai sasniegtu Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā 
noteiktos mērķus par prioritāro vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka saskaņā ar minētās 
direktīvas 11. pantu paredzētajā pasākumu 
programmā ir ņemti vērā arī stacionāro un 
difūzo piesārņojuma avotu kontroles 
pasākumi, kā arī minētajā direktīvā 
noteiktie vides kvalitātes standarti.
Izstrādājot šos pasākumus, jāņem vērā, ka 
nav iespējams pārtraukt vai pakāpeniski 
apturēt visus dabas vielu vai dabīgā veidā 
iegūtu vielu potenciālos avotus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
paredzētie pasākumi ir ekonomiski izdevīgi 
un tehniski iespējami, kā noteikts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 4. punktā.
3. Dalībvalstīm pirmām kārtām jāņem vērā 
esošie pasākumi, kas paredzēti 
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piemērojamos Kopienas tiesību aktos.
4. Ja nepieciešams un pamatojoties uz 
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu, 
dalībvalstīm jānosaka, vai ir jāpārskata 
esošo pasākumu īstenošana vai jāievieš 
jauni pasākumi prioritāro vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanai un kontrolei. 
Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz 
priekšlikumu par atbilstīgiem Kopienas 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti norāda uz ūdens resursu pamatdirektīvas nozīmi, atsaucoties uz tās noteikumiem, un 
novērš neskaidrības attiecībā uz norādi „ekonomiski izdevīgi un tehniski iespējami”.

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 117
4.A PANTS (JAUNS)

4.a pants
Īstenošanas monitorings

Gadījumā, kad vērtības, kas noteiktas 
saskaņā ar vides kvalitātes standartiem, tiek 
bieži pārsniegtas, dalībvalstis identificē 
avotu un nosaka efektīvus, atbilstīgus un 
veicinošus pasākumus saistībā ar dažādiem 
instrumentiem, kā noteikts Direktīvā 
2000/60/EK, piemēram, papildu 
pasākumus, kas minēti šīs direktīvas 
11. panta 4. punktā un VI pielikuma 
B daļā.

Or. en

Pamatojums

Gadījumā, kad vērtības, kas noteiktas saskaņā ar vides kvalitātes standartiem, tiek bieži 
pārsniegtas, ir jāveic efektīvi, atbilstīgi un veicinoši pasākumi. Līdztekus juridiskajiem 
līdzekļiem jāpiemin arī papildus pasākumi kā iespējams risinājums, jo bieži vien brīvprātīgi, 
stimulējoši pasākumi ir daudz efektīvāki nekā strikti juridiska pieeja. Tas veicinās vienotību 
gan attiecībā uz šo direktīvu, gan vides tiesību aktiem kopumā. 



AM\631286LV.doc 65/128 PE 378.727v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 118
4.A PANTS (JAUNS)

4.a pants

Komisijas ziņojums
Saistībā ar ziņojumu par Direktīvas 
2000/60/EK 18. panta 1. punkta īstenošanu 
Komisija veic visu to Kopienas tiesību aktu 
konsekvences un efektivitātes formālu 
novērtējumu, kuri tieši vai netieši skar 
jautājumus par labu ūdens kvalitāti. Šis 
novērtējums sniedz iespēju noteikt vai 
īstenot vajadzīgos Kopienas pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā Komisija nav precizējusi nekādus jaunus pasākumus emisiju 
kontrolei, pamatojoties uz to, ka šādi pasākumi būtu lieki, ņemot vērā spēkā esošos tiesību 
aktus vai pašreiz Parlamentam un Padomei iesniegtos priekšlikumus. Tomēr šī situācija var 
mainīties. Tādēļ Komisijai papildus pienākumam sniegt ziņojumus saskaņā ar 
pamatdirektīvas 18. pantu ir jāpamato jebkurš lēmums par tiesību aktu ierosināšanu, 
pieņemšanu vai atturēšanos sniegt priekšlikumus.

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 119
4.A PANTS (JAUNS)

4.a pants
Pārrobežu problēmas

Ja dalībvalsts identificē prioritārās vielas 
noteiktu avotu kā iespējamu piesārņojuma 
izraisītāju un ja valsts līmenī īstenotie 
pasākumi nav pietiekami, un problēmu 
saistībā ar piesārņojumu var labāk atrisināt 
Eiropas līmenī, tad dalībvalsts saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 12. pantu var 
informēt par to Eiropas Komisiju. Lai 
atbildētu uz to, Eiropas Komisija gada laikā 
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pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas 
ierosina veikt atbilstīgus Kopienas 
pasākumus, pamatojoties, ja iespējams, uz 
spēkā esošajiem juridiskajiem 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Prioritārās vielas, kas tiek pārvadātas pa gaisu vai upēm, var izraisīt milzīgas problēmas 
saistībā ar vides kvalitātes standartu ievērošanu dalībvalstīs. Valsts līmenī veiktie pasākumi 
ne vienmēr var pietiekami samazināt šo vielu koncentrāciju dabā, jo galvenās emisijas ir 
vienā vai vairākās citās valstīs. Šādos gadījumos dalībvalstīm ir jādod iespēja informēt 
Komisiju (saskaņā ar Direktīvas 2006/60/EK 12. pantu). Komisijai būtu jāatbild par 
izmeklēšanas veikšanu un jāierosina Kopienas pasākumi šīs problēmas risināšanai. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 120
4.A PANTS (JAUNS)

11. PANTS (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

4.a pants
Direktīvu 2000/60/EK groza šādi:
1. 11. pantu aizstāj ar šādu tekstu: 
„11. pants
Visas dalībvalstis nodrošina, ka katrā upju 
baseinu apgabalā vai starptautiska upju 
baseina daļā, kas atrodas tās teritorijā, 
ņemot vērā 5. pantā paredzētās analīzes 
rezultātus, tiek īstenota pasākumu 
programma un veiktas uzskaites saskaņā ar 
Direktīvas xx/2000/EC* 4. pantu, lai 
sasniegtu 4. pantā noteiktos mērķus. Šādās 
pasākumu programmās var atsaukties uz 
pasākumiem, kas noteikti valstu tiesību 
aktos un attiecas uz visu dalībvalsts 
teritoriju. Vajadzības gadījumā dalībvalsts 
var noteikt pasākumus, kas piemērojami 
visiem upju baseina apgabaliem un/vai 
starptautiska upju baseina daļām, kas 
atrodas tās teritorijā.
______________________
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*   Atsauce uz šo direktīvu.”

2. 18. panta 2. punkta e) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„e) kopsavilkumu jebkādiem 
priekšlikumiem, kontroles pasākumiem un 
stratēģijām, kas izstrādātas saskaņā ar 
16. pantu, vai citiem atbilstīgiem Kopienas 
pasākumiem piesārņojuma kontroles 
jomā;”,
3. 18. pantu papildina ar šādu 6. punktu:
„6. Ja Komisijas ziņojums atspoguļo 
trūkumus direktīvas īstenošanā kopumā vai 
attiecībā uz atsevišķiem tās noteikumiem, it 
īpaši kontroles pasākumiem saskaņā ar 
16. pantu, Komisija ierosina veikt Kopienas 
pasākumus ne vēlāk kā **
_______________________
**  Astoņpadsmit mēnešus pēc ziņojuma 
publicēšanas,”

Direktīvas 2000/60/EK X pielikumu aizstāj 
ar tekstu, kas izklāstīts šīs direktīvas II 
pielikumā.

4. Direktīvas 2000/60/EK X pielikumu 
aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs direktīvas 
II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Pasākumu programmā saskaņā ar ūdens resursu pamatdirektīvu ir jāiekļauj atsauce par 
jauno pienākumu izveidot prioritāro vielu piesārņojuma kontroles pasākumu uzskaiti. Turklāt, 
ņemot vērā Kopienas pasākumu trūkumu piesārņojuma kontroles jomā saskaņā ar šo 
direktīvu, Komisijas ziņojumā ir arī jānovērtē, vai ar citu atbilstīgo Kopienas instrumentu 
palīdzību ir īstenoti pasākumi saskaņā ar 16. pantu. Visbeidzot ir jārada mehānisms, kas 
veicina Kopienas rīcību, ja Komisijas ziņojums parāda, ka īstenošana nav pietiekama.
.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 121
5. PANTA 1.A PUNKTS (JAUNS)

Ne vēlāk kā .... * Komisija veic pārskatu, lai 
noskaidrotu, vai kāda prioritārā viela, kas 
minēta Direktīvas 2000/60/EK X pielikumā, 
būtu jānosaka par prioritāro bīstamo vielu, 
un attiecīgi izstrādā likumdošanas 
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priekšlikumu.
* 12 mēnešu laikā pēc grozījumu izdarīšanas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

REACH noteiktie noturīgo, bioakumulatīvo un toksisko (PBT) vielu kritēriji ir neatbilstīgi. 
Tie ir tik stingri, ka gandrīz neviena noturīgā, bioakumulatīvā un toksiskā viela netiek 
identificēta. Diemžēl tie paši kritēriji ir attiecināti, pārskatot Direktīvas 2006/60/EK 
X pielikumu. Komisijai ir jāiesniedz priekšlikums par X pielikuma pārskatīšanu sešu mēnešu 
laikā pēc tam, kad REACH izdarīti grozījumi attiecībā uz kritērijiem noturīgām, 
bioakumulatīvām un toksiskām vielām.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 122
9. PANTA 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais [18 
mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]. 
Tās nekavējoties iesniedz Komisijai minēto 
tiesību aktu tekstu un minēto tiesību aktu un 
šās direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais [18 
mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]. 
Tās nekavējoties iesniedz Komisijai minēto 
tiesību aktu tekstu un sagatavo minēto 
tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 123
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 7.A UN 7.B VIRSRAKSTI (JAUNI)

(7a) (7b)

VKS biota VKS sedimenti

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar ūdens resursu pamatdirektīvas 16. panta 7. punktu, kurā ir teikts, ka Komisija 
iesniedz priekšlikumus par kvalitātes standartiem (VKS), kas attiecas uz prioritāro vielu 
koncentrāciju virszemes ūdeņos, sedimentos vai biotās, un saskaņā ar 2. panta 3. punkta 
grozījumiem Nr. 4 - 9 un 2. panta 4. punkta a) apakšpunkta (jauns) grozījumu Nr. 11, ko 
iesniedzis tas pats autors, I pielikums ir jāpapildina ar divām jaunām slejām, kurās norāda 
VKS vērtības biotā un sedimentos. 

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 124
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 16. RINDA

Komisijas ierosinātais teksts
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(16) Heksahlorbenzols 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Parlamenta izdarītie grozījumi
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(16) Heksahlorbenzols 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Pamatojums

To vērtību atkārtota ieviešana, kuras ierosināja Vides ĢD starpdienestu apspriedē.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 125
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 17. RINDA

Komisijas ierosinātais teksts
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(17) Heksahlorbutadiēni 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Parlamenta izdarītie grozījumi
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(17) Heksahlorbutadiēni 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Pamatojums

To vērtību atkārtota ieviešana, kuras ierosināja Vides ĢD starpdienestu apspriedē.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 126
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 20. RINDA

Komisijas ierosinātais teksts
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



AM\631286LV.doc 71/128 PE 378.727v01-00

LV

Nr. Vielas nosaukums CAS 
numurs

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi 
virszemes 
ūdeņi

(20) Svins un tā savienojumi 7439-92-1 7.2 7.2 nav 
piemērojams

nav 
piemērojams

Parlamenta izdarītie grozījumi
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(20) Svins un tā savienojumi 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Pamatojums

To vērtību atkārtota ieviešana, kuras ierosināja Vides ĢD starpdienestu apspriedē.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 127
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 23. RINDA

Komisijas ierosinātais teksts
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS 

numurs
GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(23) Niķelis un tā savienojumi 7440-02-0 20 20 nav 
piemērojams

nav 
piemērojams

Parlamenta izdarītie grozījumi
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Vielas nosaukums CAS 
numurs

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes ūdeņi

GVL-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

GVL-VKS
Iekšējie 
virszemes 
ūdeņi

MPK-VKS
Citi virszemes 
ūdeņi

(23) Niķelis un tā savienojumi 7440-02-0 3.8 3.8 13.6 13.6

Or. en

Pamatojums

To vērtību atkārtota ieviešana, kuras ierosināja Vides ĢD starpdienestu apspriedē.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 128
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 33.A RINDA (JAUNA)

Parlamenta izdarītie grozījumi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS numurs GVL-VKS GVL-VKS GVL-VKS MPK-

VKS

(33a) Brīvais cianīds 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu Nr. 193. Ierosinātie standarti atspoguļo toksicitātes līmeni zivīs un ES 
dzeramā ūdens robežvērtības (Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par
cilvēka patēriņam paredzētā dzeramā ūdens kvalitāti) saistībā ar cianīdu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 129
I PIELIKUMA A. DAĻAS TABULAS 33.B RINDA (JAUNA)
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Parlamenta izdarītie grozījumi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N
r.

Vielas nosaukums CAS numurs GVL-VKS GVL-VKS GVL-VKS MPK-VKS

Perfluorēti savienojumi ()

Perfluoroktāna sulfonātskābe 
(PFOS)

1763-23-1

Kālija sāls 2795-39-3

Amonija sāls 29081-56-9

Litija sāls 29457-72-5

Dietanolamīna (DEA) sāls 70225-39-5

Perfluoroktānskābe (PFOA) 335-67-1

(33
b)

Amonija perfluoroktanoāts 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu Nr. 210. Tā kā ilgtermiņa perfluorēto savienojumu emisijas un zudumi 
ūdenī ir jāpārtrauc, ierosinātie VKS nodrošina, ka līdz 2015. gadam vienkārša apstrāde, 
piemēram, krastu filtrācija būs pietiekama, lai dzeramo ūdeni iegūtu no Eiropas virszemes 
ūdeņiem, un ka plūdi nepiesārņos lauksaimniecībā izmantojamo zemi un zivju kvalitāte būs 
atbilstīga lietošanai cilvēka uzturā.

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 130
ANNEX I, PART A, TABLE, LEGEND 2

Komisijas ierosinātais teksts

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr. Vielas nosaukums CAS numurs GVL-
VKS21

GVL-
VKS21

GVL-
VKS

MPK-
VKS

21 Šis rādītājs ir vides kvalitātes standarts, izteikts kā gada vidējais lielums (GVL-VKS). 

Parlamenta izdarītie grozījumi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Vielas nosaukums CAS numurs GVL-

VKS21
GVL-
VKS21

GVL-
VKS

MPK-
VKS

21 Šis rādītājs ir vides kvalitātes standarts, izteikts kā gada vidējais lielums (GVL-VKS). 
Paraugus no prioritārajām vielām vai piesārņotājiem, kas radušies Direktīvā 91/414/EEK 
minēto lietošanas veidu rezultātā, ņem lietošanas perioda laikā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar grozījumiem Nr. 40, 52, 108 un 109, un tā mērķis ir novērst paraugu ņemšanu 
ziemas mēnešu laikā, kad pesticīdus neizmanto.

Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 131
I PIELIKUMA C. DAĻAS 1. PUNKTS

1. 4. un 5. sleja: Attiecībā uz katru 
virszemes ūdens tilpi VKS-GVL uzskata par 
ievērotu, ja dažādos gada laikos katrai 
reprezentatīvai monitoringa vietai mērīto 
koncentrāciju aritmētiskais vidējais ir 
mazāks par standartu.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Šajā punktā ir atkārtots tas, ko nosaka ūdens resursu pamatdirektīva. Minētās direktīvas 2. un 
4. pantā jau ir precizēta VKS nozīme saistībā ar mērķu īstenošanu vides jomā. Ūdens resursu 
direktīvā ir arī noteikts, kādā veidā ir jāpārrauga ūdens stāvoklis. I pielikuma A daļā ir 
precizēts, ka VKS ir izteikti kā gada vidējais lielums vai maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas (MPK) lielums. Tādēļ I pielikuma C daļas 1. un 2. punkts ir lieks, un to var 
svītrot. 
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Grozījumu iesniedza Jan Mulder un Jules Maaten

Grozījums Nr. 132
I PIELIKUMA C. DAĻAS 2. PUNKTS

2. 6. un 7. sleja: Attiecībā uz katru 
virszemes ūdens tilpi atbilstība VKS-MPK 
nozīmē, ka jebkurā ūdens tilpes 
reprezentatīvā monitoringa vietā izmērītā 
koncentrācija nepārsniedz standartu.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Šajā punktā ir atkārtots tas, ko nosaka ūdens resursu pamatdirektīva. Minētās direktīvas 2. un 
4. pantā jau ir precizēta VKS nozīme saistībā ar mērķu īstenošanu vides jomā. Ūdens resursu 
direktīvā ir arī noteikts, kādā veidā ir jāpārrauga ūdens stāvoklis. I pielikuma A daļā ir 
prezicēts, ka VKS ir izteikti kā gada vidējais lielums vai maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas (MPK) lielums.  Tādēļ I pielikuma C daļas 1. un 2. punkts ir lieks, un to var 
svītrot.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 133
I PIELIKUMA C. DAĻAS 2.A PUNKTS (JAUNS)

2.a Sleja (7a): attiecībā uz katru virszemes 
ūdens tilpi atbilstība VKS biotā nozīmē to, 
ka izmērītā koncentrācija mīkstajos audos 
(svaigā masā) nepārsniedz standartu. 
Monitorings ir jāveic vismaz reizi gadā, ja 
vien nav pamatoti citi starplaiki, 
pamatojoties uz tehniskām zināšanām un 
ekspertu slēdzienu.

Or. en

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvā noteiktās monitoringa prasības iekļauj prioritāro vielu 
pārbaudi reizi mēnesī, ja vien nav pamatoti lielāki starplaiki, pamatojoties uz tehniskām 
zināšanām un ekspertu slēdzienu. Tā kā sedimentos un biotā uzkrājas saistvielas, nav 
vajadzības ņemt paraugus no tiem biežāk nekā no ūdens.
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 134
I PIELIKUMA C. DAĻAS 2.B PUNKTS (JAUNS)

2.b Sleja (7b): attiecībā uz katru virszemes 
ūdens tilpi atbilstība VKS sedimentos 
nozīmē to, ka izmērītā koncentrācija 
virszemes sedimentos (sausnā) nepārsniedz 
standartu. Monitorings ir jāveic vismaz 
reizi trīs gados, ja vien nav pamatoti citi 
starplaiki, pamatojoties uz tehniskām 
zināšanām un ekspertu slēdzienu.

Or. en

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvā noteiktās monitoringa prasības iekļauj prioritāro vielu 
pārbaudi reizi mēnesī, ja vien nav pamatoti lielāki starplaiki, pamatojoties uz tehniskām 
zināšanām un ekspertu slēdzienu. Tā kā sedimentos un biotā uzkrājas saistvielas, nav 
vajadzības ņemt paraugus no tiem biežāk nekā no ūdens.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 135
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 1. DAĻA

3. Izņemot kadmiju, svinu, dzīvsudrabu un 
niķeli (turpmāk tekstā „metāli”) šajā
pielikumā noteiktie vides kvalitātes standarti 
(VKS) ir izteikti ar kopējo koncentrāciju 
visā ūdens paraugā. Metāliem VKS attiecas 
uz izšķīdināto koncentrāciju, t.i., ūdens 
parauga izšķīdusī fāze, kas iegūta, filtrējot 
caur 0,45 µm filtru vai veicot līdzvērtīgu 
iepriekšēju apstrādi.

3. Šajā pielikumā noteiktie vides kvalitātes 
standarti (VKS) ir izteikti ar kopējo 
koncentrāciju visā ūdens paraugā.

Or. en

Pamatojums

Metālu bioloģiskā pieejamība nav nemainīga, laika gaitā tā mainās saistībā ar dažādiem 
nosacījumiem. Zivīs var uzkrāties liels daudzums metālu, kas var radīt kaitīgu ietekmi uz to 
auglību un ikru attīstību. Tādēļ ir jāuzrāda arī metālu kopējā koncentrācija saistībā ar VKS. 
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 136
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 1. DAĻA

3. Izņemot kadmiju, svinu, dzīvsudrabu un 
niķeli (turpmāk tekstā „metāli”) šajā
pielikumā noteiktie vides kvalitātes standarti 
(VKS) ir izteikti ar kopējo koncentrāciju 
visā ūdens paraugā. Metāliem VKS attiecas 
uz izšķīdināto koncentrāciju, t.i., ūdens 
parauga izšķīdusī fāze, kas iegūta, filtrējot 
caur 0,45 µm filtru vai veicot līdzvērtīgu 
iepriekšēju apstrādi.

3. Šajā pielikumā noteiktie vides kvalitātes 
standarti (VKS) ir izteikti ar kopējo 
koncentrāciju visā ūdens paraugā.

Or. en

Pamatojums

Ja metālus nosaka tikai pēc izšķīdinātās koncentrācijas, metālu klātbūtni ūdens paraugā 
iespējams uzskatīt par pārāk zemu, turklāt metāla daļiņa suspendētajā vielā var kļūt 
bioloģiski pieejama, ja virszemes ūdeņu stāvoklis mainās.  Attiecībā uz VKS jāņem vērā viss 
ūdens paraugs.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 137
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 2. 
panta 5. punktā noteiktās aprēķina metodes.

Izvērtējot monitoringa rezultātus 
salīdzinājumā ar VKS, attiecībā uz metāliem 
ņem vērā dabiskā fona koncentrāciju un
attiecīgos ūdens kvalitātes rādītājus 
(cietība, pH, izšķīdinātais organiskais 
ogleklis), kas ietekmē metālu bioloģisko 
pieejamību. Ja VKS vērtība ir pārsniegta, 
obligāti jāpiemēro 2. panta 5. punktā 
noteiktās aprēķina metodes. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā minēto noteikumu nevar pareizi piemērot situācijās, kad dabiskā fona 
koncentrācija ir nedaudz zem VKS vērtības. Šādos gadījumos nevajadzētu pilnībā ignorēt 
dabiskā fona koncentrācijas ietekmi, jo uzmanība pilnībā tiek pievērsta tām situācijām, kad 
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dabiskā fona koncentrācija ir tikai nedaudz lielāka vai virs attiecīgās VKS vērtības. Tādēļ 
noteikums ir jāpaplašina. 

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 138
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja 
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 2. 
panta 5. punktā noteiktās aprēķina metodes.

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ūdenī, 
biotā un sedimentos ir lielāka nekā VKS 
vērtīblielums vai ja cietība, pH vai citi ūdens 
kvalitātes rādītāji ietekmē metālu bioloģisko 
pieejamību, dalībvalstis, salīdzinot 
monitoringa rezultātus ar VKS, var to ņemt 
vērā. Ja dalībvalstis to dara, obligāti 
jāpiemēro 2. panta 5. punktā noteiktās 
aprēķina metodes.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro, ka VKS vērtības jānosaka matērijas veidos, kuros dzīvo visjūtīgākie 
organismi — ūdenī, ja ūdens dzīvie organismi ir visjutīgākie, sedimentos, ja tajā mītošie 
dzīvie organismi ir visjūtīgākie, kā arī biotā, ja tie ir zīdītāji vai cilvēki, kas visvairāk jutīgi uz 
sekundāru saindēšanos. 

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 139
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 2. 
panta 5. punktā noteiktās aprēķina metodes.

Metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
jāpievieno VKS vērtīblielumam. Turklāt, ja 
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 
2. panta 5. punktā noteiktās aprēķina 
metodes. Metālu dabiskā fona 
koncentrāciju virszemes ūdeņos iekšzemē 
un piekrastes zonas ūdeņos nosaka, īpaši 
ņemot vērā augsni un dabiskos 
izskalojumus upju baseinos. Dalībvalstis 
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savos upju baseinu pārvaldības plānos 
sniedz informāciju par metālu dabiskā fona 
koncentrāciju un to, kā metālu dabiskā 
fona koncentrācija ir ņemta vērā, 
apkopojot novērtējuma rezultātus 
salīdzinājumā ar VKS.

Or. fi

Pamatojums

At EU level, the natural background concentrations of metals in surface and coastal waters 
vary greatly from one geographical area to another. The EQS for metals must take into 
account for each river basin those metals which reach the water from the soil and as a result 
of natural washing-out. No common scientific consensus has been reached on what 
procedures should be used for including background concentrations in EQS for metals. 
Therefore no legally binding common calculation method should be imposed at EU level, and 
the Member States should be responsible for reporting to the Commission in their river basin 
management plans on how the background concentrations of metals have been taken into 
account when comparing results against the EQS. 

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 140
I PIELIKUMA C. DAĻAS 3. PUNKTA 2. DAĻA

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja 
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 2. 
panta 5. punktā noteiktās aprēķina metodes.

Ja metālu dabiskā fona koncentrācija ir 
lielāka nekā VKS vērtīblielums vai ja 
cietība, pH vai citi ūdens kvalitātes rādītāji 
ietekmē metālu bioloģisko pieejamību, 
dalībvalstis, salīdzinot monitoringa 
rezultātus ar VKS, var to ņemt vērā. Ja 
dalībvalstis to dara, obligāti jāpiemēro 
2. panta 5. punktā noteikto aprēķina 
metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē un piešķir konsekvenci Laperrouze iesniegtajam grozījumam Nr. 6, ar 
ko izdara grozījumus 2. panta 3. un 2. punktā, kurš attiecas uz I pielikuma C daļas 3. punktu. 
Skaidrības nolūkā tāda pati redakcija ir jāizmanto priekšlikumā un pielikumā.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 141
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 1. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alahlors

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alahlors X

Or. en

Pamatojums

Alahlors ir pesticīds, kura lietošana kopumā vairs nav atļauta ES. Alahlors ir kancerogēns un 
var atstāt negatīvu ietekmi uz zivīm un citiem ūdens organismiem. Alahlors ir jāuzskata par 
prioritāro bīstamo vielu, jo tikai nulles līmeņa emisija novērsīs ilglaicīgo nelabvēlīgo ietekmi.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 142
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 1. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alahlors

Parlamenta izdarītie grozījumi



AM\631286LV.doc 81/128 PE 378.727v01-00

LV

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alahlors X

Or. en

Pamatojums

Alahlors ir pesticīds, kura lietošana kopumā vairs nav atļauta ES. Alahlors ir kancerogēns un 
var atstāt negatīvu ietekmi uz zivīm un citiem ūdens organismiem. Alahlors ir jāuzskata par 
prioritāro bīstamo vielu, jo tikai nulles līmeņa emisija novērsīs ilglaicīgo nelabvēlīgo ietekmi.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 143
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 3. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns X

Or. en

Pamatojums

Atrazīns prioritāro vielu sarakstā tika iekļauts politisku, nevis zinātnisku iemeslu dēļ. Atrazīns 
izraisa endokrīnās sistēmas traucējumus un tāpēc rada tāda paša līmeņa bažas. Komisija 
ietekmes novērtējumā norāda, ka saskaņā ar ekspertu slēdzienu to varētu identificēt kā 
prioritāru bīstamu vielu, jo tas rada tāda paša līmeņa bažas, bet vēlāk šis viedoklis tika 
mainīts šāda lēmuma iespējamo seku dēļ. Tas mazina ūdens pamatdirektīvas noteikumu 
nozīmi. Atrazīns ir jāidentificē kā prioritāra bīstamā viela.
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Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 144
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 3. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns X

Or. en

Pamatojums

Atrazīns ir pesticīds, kura lietošana kopumā vairs nav atļauta, taču dažās dalībvalstīs tā 
izmantošanai joprojām rod būtisku pamatojumu, piemēram, herbicīda izmantošana saistībā 
ar cukurkukurūzu. Atrazīnam piemīt hormonu darbību imitējošas īpašības, un tas var 
apdraudēt zivju auglību un augšanas procesu. Tāpēc atrazīns ir jāidentificē kā prioritārā 
bīstamā viela.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 145
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 3. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns X

Or. en

Pamatojums

Atrazīns ir pesticīds, kura lietošana kopumā vairs nav atļauta, taču dažās dalībvalstīs tā 
izmantošanai joprojām rod būtisku pamatojumu, piemēram, herbicīda izmantošana saistībā 
ar cukurkukurūzu. Atrazīnam piemīt hormonu darbību imitējošas īpašības, un tas var 
apdraudēt zivju auglību un augšanas procesu. Tāpēc atrazīns ir jāidentificē kā prioritārā 
bīstamā viela.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 146
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 3. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns X

Or. en

Pamatojums

Atrazīns ir pesticīds, kas ir klasificēts kā kancerogēns un mutagēns. Tā ieelpošana un 
patērēšana ir bīstama. Pastāvīgas iedarbības rezultātā pastāv risks saslimt ar vēzi. Tāpēc 
atrazīns ir jāidentificē kā prioritārā bīstamā viela.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 147
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 12. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) X

Or. en

Pamatojums

Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) ir ļoti lielas koncentrācijas rūpnieciska ķimikālija, ko bieži 
izmanto, lai mīkstinātu PVC. Tā ir plaši izplatīta vidē. DEHP ir formāli klasificēta kā 
reproduktīvai funkcijai toksiska viela. Eiropas Komisijas Zinātniskā komiteja uzskata, ka šī 
viela ir samērā noturīga aerobajā augsnē un sedimentos un ļoti noturīga anaerobos 
apstākļos. Tāpēc tā ir jāidentificē kā prioritārā bīstamā viela.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax, Andres Tarand

Grozījums Nr. 148
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 12. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) X

Or. en

Pamatojums

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and requires registration und REACH within 3.5 years. DEHP meets the REACH 
criteria to fall under the authorisation scheme because it impairs fertility and causes harm to 
the unborn child and thus presents a serious risk to fish and via the food chain to human 
health. Due to the widespread diffusion into the environment and measurements in remote 
areas DEHP should be identified as a „priority hazardous substance“, for it can accumulate 
in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. The OSPAR Commission 
included DEHP in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 149
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 12. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) X

Or. en

Pamatojums

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
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impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 150
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 12. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) X

Or. en

Pamatojums

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 151
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 12. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)
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Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) X

Or. en

Pamatojums

According to the risk assessment in Council Regulation 793/93/EEC on the evaluation and 
control of the risks of existing substances, there is a certain risk for sediment living organisms 
since it accumulates in sediment and biota because of its lipophilic properties. Moreover, 
DEHP is classified as toxic for reproduction category 2 and therefore meets the REACH 
criteria to fall under the authorisation scheme. DEHP should therefore be identified as a 
priority hazardous substance. 

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 152
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 13. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurons

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela
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(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurons X

Or. en

Pamatojums

Diuron is a herbicide which is broadly used for instance to maintain railway tracks herbfree 
and for which the general restriction in the EU is still pending. Diuron is carcinogenic and 
toxic to reproduction and it contaminates the groundwater. Therefore it needs to be identified 
as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 153
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 13. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurons

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurons X

Or. en

Pamatojums

Diuron is a herbicide which is broadly used for instance to maintain railway tracks herbfree 
and for which the general restriction in the EU is still pending. Diuron is carcinogenic and 
toxic to reproduction and it contaminates the groundwater. Therefore it needs to be identified 
as a priority hazardous substance. 

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 154
II PIELIKUMS
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X PIELUKUMA 20. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi X

Or. en

Pamatojums

Lead is persistent, it has been found to bioaccumulate in molluscs and it is very toxic. The 
OSPAR Commission included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax, Andres Tarand

Grozījums Nr. 155
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 20. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi X
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Or. en

Pamatojums

Once spread in the environment, lead remains in the ecosystems for centuries, 
bioaccumulates for instance in molluscs and it is very toxic. The OSPAR Commission 
included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 156
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 20. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi X

Or. en

Pamatojums

Lead is persistent, it has been found to bioaccumulate in molluscs and it is very toxic. The 
OSPAR Commission included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 157
II PIELIKUMS
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X PIELUKUMA 20. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi X

Or. en

Pamatojums

Lead is persistent by definition, it has been found to bioaccumulate in mollusks and it is very 
toxic. In its assessment from 2001, the Commission indicated that lead fulfills the level of 
concern for identification as "priority hazardous", but then shied away from identifying it as 
such "due to extensive socio-economic impacts". Such a criterion does not exist in the water 
framework directive for the identification of priority hazardous substances and is therefore 
not applicable. Lead and its compounds should be identified as priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 158
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 20. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi

Parlamenta izdarītie grozījumi



PE 378.727v01-00 92/128 AM\631286LV.doc

LV

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi X

Or. en

Pamatojums

Lead was identified in the first phase as a priority hazardous substance (Commission 
Working Document ENV/191000/01) due to its know intrinsic properties as one of the most 
toxic metals. Lead is included in the two international agreements; the Protocol on Heavy 
Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution and in the 
OSPAR-Convention's  List of Chemicals for Priority Action. Lead fulfils the PBT criteria and 
has neurotoxic and reproductive toxic properties. Lead should therefore be identified as a 
priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 159
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 22. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns X

Or. en

Pamatojums

Naphthalene is an industrial chemical among others used in the production of dyestuffs and 
pigments but also to formulate pesticides. Naphthalene is carcinogenic and neurotoxic but 
can also occur in nature. Because of its toxic effect on aquatic organisms even at low 
concentrations, naphthalene shall be identified as a priority hazardous substance.
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 160
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 22. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns X

Or. en

Pamatojums

Naphthalene is an industrial chemical among others used in the production of dyestuffs and 
pigments but also to formulate pesticides. Naphthalene is carcinogenic and neurotoxic but 
can also occur in nature. Because of its toxic effect on aquatic organisms even at low 
concentrations, naphthalene shall be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 161
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 25. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā bīstamā 
viela

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenols
140-66-9 - (Para-terc-oktilfenols)

Amendments by Parliament
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā bīstamā 
viela

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenols X
140-66-9 - (Para-terc-oktilfenols) X

Or. fr/en

Pamatojums

Octylphenol is a relatively cheap industrial chemical. Its use to solubilize pesticides was 
banned from 2005 onwards. However, other industrial uses continue although octylphenol is 
probably mimicking estrogens. The OSPAR Commission included it in its OSPAR List of 
Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on aquatic organisms octylphenol 
should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 162
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 25. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenols

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenols X

Or. en

Pamatojums

Octylphenol has been identified as a potential risk for fresh water and the marine 
environment from most uses and it is probably mimicking estrogens. Octylphenol should 
therefore be identified as a priority hazardous substance. 
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Grozījumu iesniedza Henrik Lax, Andres Tarand

Grozījums Nr. 163
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 27. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols (PCP) X

Or. en

Pamatojums

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic. Because of its 
toxic effect on aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 164
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 27. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols
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Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols (PCP) X

Or. en

Pamatojums

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on 
aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 165
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 27. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols (PCP) X

Or. en

Pamatojums

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
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PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on 
aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 166
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 29. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns X

Or. en

Pamatojums

Simazine has been downgraded to "priority substance" for political, not for scientific reasons. 
Simazine is an endocrine disruptor, which gives rise to an equivalent level of concern. The 
Commission states in its impact assessment that simazine, on the basis of expert judgement, 
could be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of concern". However, 
it then shied away from doing so "due to the potential impact of such a decision". This makes 
mockery of the very provisions of the water framework directive. Simazine should be 
identified as priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 167
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 29. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns X

Or. en

Pamatojums

Simazine is classified as a carcinogen substance, it  is very toxic for water living organisms 
and is suspected to have hormone mimicking properties. Simazine should therefore be 
identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 168
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 31. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols X

Or. en

Pamatojums

Trichlorobenzene is likely to be persistent and bioaccumulative, and it is classified as toxic, 
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which gives rise to an equivalent level of concern. The Commission states in its impact 
assessment that trichlorobenzene, on the basis of expert judgement, could be identified as 
"priority hazardous" due to its "equivalent level of concern". However, it then shied away 
from doing so "due to the potential impact of such a decision". This makes mockery of the 
very provisions of the water framework directive. Trichlorobenzene should be identified as 
priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 169
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 31. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols X

Or. en

Pamatojums

Fulfils the PBT criteria and the risk assessment in Council Regulation 793/93/EEC on the 
evaluation and control of the risks of existing substances indicates that risk reduction 
measures is needed for the aquatic environment. Trichlorobenzene is also suggested to be 
further investigated as POP (persistent organic pollutants) -substance. Trichlorobenzene 
should therefore be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 170
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)
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Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns X

Or. en

Pamatojums

Trifluralin persists in sediment and soil, and there is broad agreement that it is likely to be 
bioaccumulative and toxic. In line with the definitions of the water framework directive for 
"hazardous substances" in Article 2(29), it should therefore be identified as a priority 
hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 171
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā bīstamā 
viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns

Amendments by Parliament

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā bīstamā 
viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns X

Or. fr
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Pamatojums

Trifluralin is a widely used herbicide which is a suspected carcinogen. In some countries its 
use is increasing, while in other countries it is banned for its PBT properties – it can last for 
more than 100 years - and its threat to ecosystems including to fish and consequently to 
human health; its restriction in the EU is pending. The OSPAR Commission included 
trifluralin in its OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Trifluralin should be identified 
as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 172
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33. RINDA (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Komisijas ierosinātais teksts

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns X

Or. en

Pamatojums

Trifluralin is classified as a PBT substance and is already banned in some countries. The 
substance is very bio accumulative and very toxic, is possible human carcinogen and has 
endocrine disrupting properties. Trifluralin should be identified as a priority hazardous 
substance. 

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 173
II PIELIKUMS
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X PIELUKUMA 33.A RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoate

Or. de

Pamatojums

Amidotrizoate is a radiopaque contrast medium which is readily soluble in water and a 
persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this substance. 
Amidotrizoate is found in relevant concentrations in rivers such as the Rhine, the Danube and 
the Elbe.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 174
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.B RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

AMPA is the main metabolite of the herbicide glyphosate and also derives from industrial 
sources. There is insufficient data about the hazards of AMPA.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 175
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.C RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to a review for identification as possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to the Parliament and the Council 
for its final classification not later than 12 months after the entry into force of this Directive, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. en

Pamatojums

Bentazon is a widely used herbicide and is  detected in surface waters in important 
concentratins. Bentazon is very persistent.  It should be added to the list of priority 
substances.  The Commission should make a legislative proposal to determine whether these 
substances are priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 176
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.D RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
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without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

Bentazon is a widely used herbicide and is found in significant concentrations in surface 
waters. Bentazon is very persistent.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 177
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.E RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33e) 80-05-7 Bisphenol A (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to a review for identification as possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to the Parliament and the Council 
for its final classification not later than 12 months after the entry into force of this Directive, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. en

Pamatojums

Bisphenol A is being found in relevant concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers 
Elbe, Rhine and Danube. It is important that EU-wide control measures are taken against the 
discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface water. It should be added to the 
list of priority substances.  As Bisphenol-A is suspected to be an endocrine disruptor, the 
Commission should  make a legislative proposal to determine whether these substances are 
priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 178
II PIELIKUMS
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X PIELUKUMA 33.F RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bisphenol A

Or. de

Pamatojums

Bisphenol A is used, for example, in epoxy resins (varnishes, glues). For many years it has 
been found in relevant concentrations in the Elbe, Rhine and Danube. Bisphenol A has 
endocrine effects.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 179
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.G RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Biphenol X

Or. fr

Pamatojums

4 4'-Biphenol is used in the formulation of sunscreen cosmetic products and disinfectants. It 
is not readily biodegradable, has medium potential to bioaccumulate in the environment and 
is an endocrine disruptor. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 180
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.H RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)
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Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33h) 298-46-4 Carbamazepin

Or. en

Pamatojums

Carbamazepin is an active substance used in anti-epileptica. It is being found in relevant 
concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers Elbe, Rhine and Danube. 
Carbamazepin is very water-soluble and persistent. It is important that EU-wide control 
measures are taken against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface 
water. It should be added to the list of priority substances.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 181
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.I RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepine

Or. de

Pamatojums

The anti-convulsant drug Carbamazepine, which is used throughout the EU, has been found 
in relevant concentrations in the Elbe, Rhine and Danube for many years. Carbamazepine is 
soluble in water and a persistent pollutant. As yet there are no EU-wide control measures for 
this substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 182
II PIELIKUMS
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X PIELUKUMA 33.J RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. en

Pamatojums

Clotrimazole is a fungicide used in human- and veterinary medicine. It is a hormone 
mimicking substance which poses serious risk to the environment. As an endocrine disruptor, 
it should be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of concern".

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 183
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.K RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. fr

Pamatojums

Clotrimazole is a fungicide used in human and veterinary medicine. It is a hormone-
mimicking substance which poses serious risk to the environment. The OSPAR Commission 
included clotrimazole in its OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Clotrimazole 
should be identified as a priority hazardous substance.
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Grozījumu iesniedza Henrik Lax un Andres Tarand

Grozījums Nr. 184
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.L RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33l) 84-74-2 201-557-4 dibutylphthalat (DBP) X

Or. en

Pamatojums

DBP is a softener for plastics. It is very toxic to aquatic organisms and classified as toxic for 
reproduction Cat 2. The OSPAR Commission included DBP  in the OSPAR List of Chemicals 
for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM priority groups of harmful 
substances for the Baltic Sea. Therefore it should be phased out.  DBP shall be identified as a 
priority hazardous substance to ensure, that emissions and losses are ceased.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 185
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.M RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33m) 15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Pamatojums

Diclofenac is an active substance used in anti-rheumatica. It is being found in relevant 
concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers Elbe, Rhine and Danube. Diclofenac 
is very water-soluble and persistent. It is important that EU-wide control measures are taken 
against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface water. It should be 
added to the list of priority substances.
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Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 186
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.N RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de

Pamatojums

The anti-rheumatism drug Diclofenac, which is used throughout the EU, has been found in 
relevant concentrations in the Elbe, Rhine and Danube for many years. Diclofenac is soluble 
in water and a persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this 
substance.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 187
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.O RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

Pamatojums

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979 (Directive 79/117/EEC). A decision on the complete ban is 
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expected in 2007 – which could end all uses by 2010. Dicofol is neurotoxic and a suspected 
endocrine disruptor that causes problems for reproduction and is toxic. Dicofol is highly toxic 
to aquatic organisms, including fish such as catfish, bluegill, fathead minnow and rainbow 
trout, bus also to mysid shrimp, sheepshead minnows and the embryo larvae of the eastern 
oyster. The OSPAR Commission included dicofol in its OSPAR List of Chemicals for Priority 
Action. Dicofol should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 188
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.P RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Pamatojums

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979. Dicofol is neurotoxic and a- suspected endocrine disruptor that 
causes problems for reproduction and is toxic. Dicofol should be identified as "priority 
hazardous" due to its "equivalent level of concern".

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 189
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.Q RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
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Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

These two complexing agents have been detected for many years in all rivers containing a 
large amount of industrial effluents, such as the Rhine and the Danube. They are very 
persistent and not readily biodegradable. There is a complete absence of any measures to 
reduce them at European level.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 190
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.R RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

These two complexing agents have been detected for many years in all rivers containing large 
amounts of industrial effluent, such as the Rhine and the Danube. They are very persistent 
and not readily biodegradable. There is a complete absence of any measures to reduce them 
at European level.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 191
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.S RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to a review for identification as possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to the Parliament and the Council 
for its final classification not later than 12 months after the entry into force of this Directive, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. en

Pamatojums

ETBE is a fuel additive. It is very water-soluble and highly persistent. It should be added to 
the list of priority substances.  The Commission should make a legislative proposal to 
determine whether these substances are priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 192
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.T RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.
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Or. fr

Pamatojums

ETBE is one of the substances used as a fuel additive. It has already been banned for some 
time in the US in some cases. The problem has been known for a very long time, as both 
substances are very water-soluble and persistent.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 193
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.U RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas 
nosaukums

Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33u) 57-12-5 Free Cyanide

Or. en

Pamatojums

Cyanide is very toxic and dangerous for the environment and also very toxic to aquatic life. 
Water soluble cyanide salts (sodium cyanide) is used for mining, especially for gold mining 
with open cast cyanide leach in some member states. 

In 2000 from a gold mine operating in Baia Mare, Romania released cyanide into the local 
river causing one of Europe's largest ecological disaster in the Tisza -Danube river systems, 
also other accidents are known from world wide. Sodium cyanide should therefore be 
identified as a priority substance and emissions to water should be prevented. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 194
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.V RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosate (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

Glyphosate is a widely-used herbicide which is found in significant concentrations in surface 
water. There is a lack of data about the hazards of glyphosate.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 195
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.W RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Pamatojums

HHCB is a polycyclic musk used as low-cost fragrance produced in volumes exceeding 1000 
tonnes annually in the EU. It is not readily biodegradable, has high potential to accumulate 
in fally tissue and is a suspected endocrine disruptor. Therefore it should be phased out.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 196
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.X RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)
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Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Pamatojums

Iopamidol is a radiopaque contrast medium which is readily soluble in water and a very 
persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this substance.  
Iopamidol is found in relevant concentrations in rivers such as the Rhine, Danube and Elbe.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 197
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.Y RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to a review for identification as possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to the Parliament and the Council 
for its final classification not later than 12 months after the entry into force of this Directive, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. en

Pamatojums

Mecoprop is a widely used herbicide and is  detected in surface waters in important 
concentratins. Mecoprop is very persistent.  It should be added to the list of priority 
substances.  The Commission should make a legislative proposal to determine whether these 
substances are priority hazardous.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 198
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.Z RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

Mecoprop (MCPP) is a widely-used herbicide which is found in significant concentrations in 
surface water. MCPP is very persistent.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 199
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AA RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X

Or. en

Pamatojums

4-Methylbenzylidene camphor is used in the formulation of sunscreen cosmetic products. It is 
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not readily biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and 
is an endocrine disruptor. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 200
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AB RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X

Or. fr

Pamatojums

4-Methylbenzylidene camphor is used in the formulation of sunscreen cosmetic products. It is 
not readily biodegradable, has a high potential to bioaccumulate in the environment and is an 
endocrine disruptor that delays puberty in male rats and affects the reproductive organs of 
the second generation. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 201
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AC RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Musk ketone X

Or. en
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Pamatojums

Musks ketone is a fragrance used in the formulation of cosmetic products. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. Therefore it should be phased out.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 202
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AD RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(ad) 81-15-2 201-329-4 Musk xylene X

Or. en

Pamatojums

Musk xylene is a fragrance used in the formulation of soaps and detergents. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. The OSPAR Commission included Musk xylene  in the 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM 
priority groups of harmful substances for the Baltic. Therefore it should be phased out.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax un Andres Tarand

Grozījums Nr. 203
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AE RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Musk xylene X
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Or. en

Pamatojums

Musk xylene is a fragrance used in the formulation of soaps and detergents. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. The OSPAR Commission included Musk xylene  in the 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM 
priority groups of harmful substances for the Baltic Sea. Therefore it should be phased out.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 204
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AF RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)This priority substance is subject to a review for identification as possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to the Parliament and the Council 
for its final classification not later than 12 months after the entry into force of this Directive, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. en

Pamatojums

MTBE is a fuel additive. It is very water-soluble and highly persistent. It should be added to 
the list of priority substances.  The Commission should make a legislative proposal to 
determine whether these substances are priority hazardous.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 205
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AG RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)



PE 378.727v01-00 120/128 AM\631286LV.doc

LV

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)This priority substance is subject to review for identification as a possible “priority 
hazardous substance”. The Commission will make a proposal to Parliament and the 
Council for its final classification not later than 12 months after the adoption of this list, 
without prejudice to the timetable laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC for the 
Commission's proposals for controls.

Or. fr

Pamatojums

MTBE  is one of the substances used as a fuel additive. It has already been banned for some 
time in the US in some cases. The problem has been known for a very long time, as both 
substances are very water-soluble and persistent.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 206
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AH RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naphthalene-1,5-disulfonate

Or. de

Pamatojums

Naphthalene-1,5-disulfonate is a sulfonate acid used in synthesising processes in industrial 
chemistry. It is a highly persistent pollutant and has been found in relevant concentrations in 
the Elbe, Rhine and Danube for many years.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 207
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AI RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. en

Pamatojums

Octyl-Methoxycinnamate is used in the formulation of sunscreen cosmetic products and 
produced in Europe in high volumes – approximately 5000 tonnes annually. It is not readily 
biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and is a 
suspected endocrine disruptor. Therefore, it should be identified as a priority hazardous 
substance.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 208
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AJ RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. fr

Pamatojums

Octyl-Methoxycinnamate is used in the formulation of sunscreen cosmetic products and 
produced in Europe in very high volumes – approximately 5000 tonnes annually. It is not 
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readily biodegradable, has a high potential to bioaccumulate in the environment and is a 
suspected endocrine disruptor and should therefore be identified as a priority hazardous 
substance.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 209
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AK RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Perfluorooctane sulphonic acid 
(PFOS)

Potassium salt
Ammonium salt
Lithium salt
Diethanolamine (DEA) salt

Perfluorooctanoic acid (PFOA)
Ammonium 
perfluorooctanoate (APFO) 

X

Or. en

Pamatojums

All substances of the PFC-group degrade in the environment either to PFOS or PFOA, which 
are not only persistent and bio-accumulative but also cause cancer. PFOS and PFOA 
themselves do not further degrade. While the industrial uses of PFOS have recently been 
restricted in the EU, all other compounds continue to be used. Water-contamination by PFCs 
is very costly to decontaminate. The OSPAR Commission already included PFOS in its 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action. The whole PFC-group needs to be treated as" 
priority hazardous substances" in water.
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 210
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AL RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(3al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Perfluorooctane sulphonic acid 
(PFOS)

Potassium salt
Ammonium salt
Lithium salt
Diethanolamine (DEA) salt

Perfluorooctanoic acid (PFOA)
Ammonium 
perfluorooctanoate (APFO) 

X

Or. en

Pamatojums

All substances of the PFC-group degrade in the environment either to PFOS or PFOA, which 
are not only persistent and bioaccumulate but also cause cancer. PFOS and PFOA 
themselves do not degrade (further). While the industrial uses of PFOS have recently been 
restricted in the EU, all other compounds continue to be used. Water-contamination with 
PFC is very costly to decontaminate. The OSPAR Commission already included PFOS 
already in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. The whole group needs to be 
treated as priority hazardous substance in water.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 211
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AM RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33am) not applicable not applicable Perfluorooctane sulfonates X

Or. en

Pamatojums

The Commission's Scientific Committee on Health and Environment Risks (SCHER) has 
found perfluorooctane sulfonates (PFOS) to be very persistent, very bioaccumulative and 
toxic.  While most uses are subject to a phase-out in 2008, some very problematic uses 
continue to be allowed for the time being (chromium plating). There are also large quantities 
of PFOS in stocks (in particular fire fighting foams), and a grace period of 42 months has 
been given for their use. It is important to classify PFOS as a priority hazardous substances 
to protect surface water against this substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 212
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AN RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33an) not applicable not applicable Perfluorooctanoic acid and its 
compounds

X

Or. en

Pamatojums

Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its compounds are suspected to have a similar risk 
profile to PFOS (very persistent, very bioaccumulative, toxic). PFOA has already led to 
significant pollution of surface water. It is important to classify PFOS as a priority hazardous 
substances to protect surface water against this substance.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 213
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AO RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Pamatojums

PFOS (perfluorooctane sulfonate) is a persistent and bioaccumulative carcinogen, for which 
the industrial uses have recently been restricted in the EU. Contamination of water and 
consequently sludge, soils and again water is costly to decontaminate. The OSPAR 
Commission included PFOS in its OSPAR List of Chemicals for Priority Action. PFOS should 
be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 214
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AP RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophenoxy)quinoline)

X

Or. en

Pamatojums

Quinoxyfen is a fungicide for use is in large-scale crops which are grown in short crop 
rotation. It fulfils the criteria for a persistent organic pollutants (POPs). Therefore, 
Quinoxyfen should be identified as a priority hazardous substance.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 215
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AQ RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33aq) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophenoxy)quinoline)

X

Or. fr

Pamatojums

Quinoxyfen is a fungicide for use in large-scale crops which are grown in short crop 
rotation. It fulfils the criteria for persistent organic pollutants (POPs) but nevertheless a 
political decision lacking scientific basis led to the authorisation of Quinoxyfen for the EU 
market. Due to its POP-properties, Quinoxyfen should be identified as a priority hazardous 
substance.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 216
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AR RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A (TBBP-
A)

X

Or. en
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Pamatojums

TBBP-A is an industrial chemical with hormone mimicking properties. As an endocrine 
disruptor, it should be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of 
concern".

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 217
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AS RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A 
(TBBP-A)

X

Or. fr

Pamatojums

TBBP-A is an industrial chemical which has hormone-mimicking properties (endocrine 
disruptor) and thus poses great risk to fish, human health and the environment. The OSPAR 
Commission included TBBP-A in its OSPAR List of Chemicals for Priority Action. TBBP-A 
should be identified as a priority hazardous substance.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 218
II PIELIKUMS

X PIELUKUMA 33.AT RINDA (JAUNA) (DIREKTĪVA 2000/60/EK)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Identificēta 
kā prioritārā 
bīstamā viela

(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X
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Or. en

Pamatojums

Tonalid is a polycyclic musk used as low-cost fragrance. It is not readily biodegradable, 
bioaccumulates in fatty tissue and is a suspected endocrine disruptor. Therefore it should be 
phased out.
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