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PR_COD_2am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopīgo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanai 
attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitātes kontroli un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– ņemot vērā tās nostāju pirmā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam 
un Padomei (COM(2002)0581)2, un uz grozīto priekšlikumu (COM(2004)0254)3,

– ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā tās Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otram lasījumam (A6-0000/2005),

1. Apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. Uzdod tā priekšsēdētājam nodot tā nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta grozījumi

grozījums
8. a apsvērums (jauns)

(8a) Lai aizsargātu sabiedrību un to 
laikus informētu par ārkārtējiem 
notikumiem, tādiem kā plūdi vai 
infrastruktūras sabrukums, jāizstrādā 
piemēroti plāni katastrofu gadījumiem, 
tostarp savlaicīgas brīdināšanas sistēmas.

Pamatojums

Sākotnējā Komisijas teksta 12. apsvēruma atkārtota ieviešana. Savienots ar 6. grozījumu.

2.grozījums
  

1 OV C 82 E, 1.4.2004, 115. lpp.
2 OV C 45 E, 25.2.2003, 127. lpp.
3 Nav vēl publicēts OV.
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5. panta 2. punkts

2. Pirmo klasifikāciju saskaņā ar šīs 
Direktīvas prasībām pabeigs līdz 2015. 
gada peldsezonas beigām.

2. Pirmo klasifikāciju saskaņā ar šīs 
Direktīvas prasībām pabeigs līdz 2011.
gada peldsezonas beigām.

Pamatojums

Groza jaunu aspektu, kas ieviests Padomes kopējā nostājā. 

3. grozījums
5. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina līdz 2015. gada 
peldsezonas beigām visu ūdeņu, kuros 
peldas, “pietiekamu” tīrību. Tās veic reāli 
iespējamus un samērīgus pasākumus, 
kādus tās uzskata par piemērotiem, lai 
palielinātu tādu peldvietu skaitu, kuras var 
saukt par “teicamām” vai “labām”.

3. Dalībvalstis nodrošina līdz 2011. gada 
peldsezonas beigām visu ūdeņu, kuros 
peldas, “pietiekamu” tīrību. Tās veic reāli 
iespējamus un samērīgus pasākumus, 
kādus tās uzskata par piemērotiem, lai 
palielinātu tādu peldvietu skaitu, kuras var 
saukt par “teicamām” vai “labām”.

Pamatojums

Skatīt 2. grozījumu. 

4. grozījums
5. panta 4. punkta, a) apakšpunkta ii a) daļa (jauns)

(ii a)sabiedrību brīdina ar skaidru un 
vienkāršu brīdinājuma zīmi, un tai 
paskaidro, kas izraisījis piesārņojumu un 
saindējumu, kā arī min veiktos 
pasākumus.

Pamatojums

Otrreiz ievieš pirmā lasījuma  18. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21.oktobrī, (OJ C 82, 
1.4.2004).

5. grozījums
6. panta 1. punkta parinde

1Sešus gadus pēc šīs Direktīvas stāšanās 1Piecus gadus pēc šīs Direktīvas stāšanās 
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spēkā. spēkā.

Pamatojums

Otrreiz ievieš daļu no pirmā lasījuma 12. grozījuma, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī, (OJ 
C 82, 1.4.2004).

6. grozījums
7. pants

Dalībvalstis nodrošina savlaicīgu un 
adekvātu pasākumu veikšanu, ja tās 
pamana negaidītas situācijas, kam ir vai 
kam varētu būt kaitīga ietekme uz 
peldvietu ūdens kvalitāti un peldētāju 
veselību. Šie pasākumi ietver arī 
sabiedrības informēšanu un, ja 
nepieciešams, peldēšanās pagaidu 
aizliegumu.

1. Dalībvalstis sastāda ārkārtēju 
pasākumu plānus tādiem gadījumiem kā 
plūdi, avārijas un infrastruktūras 
sabrukums, kam ir kaitīga ietekme uz 
peldvietu ūdens kvalitāti. Šādi plāni ietver 
piesārņojuma iemeslu un tā iespējamās 
ietekmes noteikšanu, nodrošina tā 
uzraudzību un/vai savlaicīgas 
brīdinājuma sistēmas un dod 
norādījumus, kā aizkavēt vai mazināt 
kaitējumu. .
2.Dalībvalstis nodrošina savlaicīgu valsts 
un/ vai vietēja mēroga uzraudzības un 
brīdinājuma sistēmu ieviešanu, 
uzlabošanu un uzturēšanu, kas:
(a)noteiks piesārņojuma gadījumus vai 
lielu šādu gadījumu iespējamību, kam 
varētu būt kaitīga ietekme uz peldvietu 
ūdens kvalitāti, tostarp ārkārtīgi sliktu 
laika apstākļu ietekme;
(b) nekavējoties skaidri paziņos attiecīgām 
valsts iestādēm par šādiem gadījumiem 
vai to iespējamību;
(c)ja pastāv draudi sabiedrības veselībai, 
sniegs tiem sabiedrības pārstāvjiem, kurus 
varētu būt skārusi kaitīgā ietekme, visu 
būtisko informāciju, kas ir valsts iestādes 
rīcībā un kas varētu palīdzēt sabiedrībai 
novērst vai mazināt kaitējumu;
d) ieteiks attiecīgām valsts iestādēm un, ja 
nepieciešams, sabiedrībai, kā novērst 
kaitējumu un cīnīties ar tā sekām;
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(e) nodrošinās ārkārtējās situācijās 
pagaidu brīdinājuma zīmju novietošanu 
redzamās vietās pie peldvietām.
3.Dalībvalstis nodrošina  attiecīgām valsts 
iestādēm nepieciešamos līdzekļus, kas ļauj 
reaģēt uz šādiem gadījumiem vai to 
iespējamību saskaņā ar izstrādāto 
ārkārtēju gadījumu plānu.
4. Peldvietu ūdens kvalitātes uzraudzības 
un savlaicīgas brīdinājumu sistēmas, 
avāriju novēršanas plānus un reaģēšanas 
pasākumus uz negadījumiem un 
draudiem peldvietu ūdens kvalitātei var 
kombinēt ar pasākumiem, kurus izmanto 
citos ārkārtējos gadījumos.

Pamatojums

Komisijas sākotnējā teksta 12. panta, kas grozīts ar Parlamenta pirmā lasījuma 15. grozījumu 
un ir pieņemts 2003. gada 21. oktobrī, (OJ C  82, 1.4.2004, atkārtota iekļaušana).

7. grozījums
11. pants

Dalībvalstis veicina sabiedrības 
piedalīšanos šīs Direktīvas ieviešanā, 
dodot iespēju tai sniegt ierosinājumus, 
izteikt piezīmes vai sūdzības. Kompetentas 
varas iestādes ņem vērā jebkuru iegūto 
informāciju.

Dalībvalstis nodrošina visām 
ieinteresētām pusēm, tostarp vietējā 
līmenī, konsultācijas un atļauju 
piedalīties peldvietu ūdens kvalitātes 
apzināšanā, pārbaudē un pārbaudes 
rezultātu saraksta regulārā pārskatīšanā, 
kā arī ūdens kvalitātes uzlabošanas 
pasākumos Dalībvalstis ziņo Komisijai un 
sabiedrībai, kā ūdens kvalitātes 
uzturēšanas darbs tiek organizēts.

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 20. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 
1.4. 2004).

8. grozījums
12. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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(b) vispārīgs peldvietu ūdens apraksts 
nespeciālista valodā, kas balstās uz tā īsu 
raksturojumu saskaņā ar III pielikumu, 

(b) vispārīgs peldvietu ūdens apraksts 
nespeciālista valodā, kas balstās uz tā īsu 
raksturojumu saskaņā ar III pielikumu. Tas 
satur skaidri izteiktu, Komisijas 
apstiprinātu simbolu, kas peldētājiem ziņo 
par peldvietu ūdens kvalitāti attiecīgā 
laika posmā.;

Pamatojums

Vēlreiz ievieš daļu no pirmā lasījuma 21. grozījuma, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī 
(OJ.C.82, 1.4. 2004).

9. grozījums
12. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

(fa) informācija par tāda  ūdens kvalitāti, 
kurā tradicionāli notiek citi izklaidējoši 
pasākumi, ja šādam ūdenim draud 
piesārņojums no pilsētu notekūdeņiem un 
citiem piesārņojuma avotiem.

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 7. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 1.4. 
2004).

10. grozījums
12. panta 1a punkts (jauns)

1a. Ārkārtējā gadījumā valsts varas 
iestādes darbojas kopā ar visām 
ieinteresētām pusēm, lai nodrošinātu 
sabiedrības informēšanu par iespējamām 
briesmām skaidrā un nepārprotamā veidā 
ar pagaidu brīdinājuma zīmju palīdzību, 
kuras novieto pie peldvietām. 

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 24. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 
1.4. 2004).

11. grozījums
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12. panta 2. punkta 1. apakšpunkta ievaddaļa

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus 
plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas, 
tostarp Internetu, lai nekavējoties aktīvi 
izplatītu informāciju par peldvietu 
ūdeņiem, kas minēti 1. punktā un arī 
turpmākā informācijā:

2. Dalībvalstis izmanto piemērotus 
plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas, 
tostarp Internetu, lai nekavējoties aktīvi 
izplatītu informāciju peldvietu ūdeņiem, 
kas minēti 1. punktā un arī turpmākā 
informācijā, sniedzot to vismaz angļu un 
franču valodā:

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 25. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 
1.4. 2004).

12. grozījums
12. panta 2. punkta 1) apakšpunkta b) daļa 

(b) katras peldvietas ūdens klasifikācija 
pēdējo trīs gadu laikā un tā īss 
raksturojums, iekļaujot tajā 
kontrolrezultātus, kas iegūti saskaņā ar šo 
Direktīvu kopš iepriekšējās klasifikācijas 
sniegšanas;

(b) katras peldvietas ūdens klasifikācija 
pēdējo trīs gadu laikā un tā īss 
raksturojums, iekļaujot tajā 
kontrolrezultātus, kas iegūti saskaņā ar šo 
Direktīvu kopš iepriekšējās klasifikācijas 
sniegšanas.. Ūdens analīžu rezultāti ir 
pieejami Internetā nedēļu pēc pārbaudes;

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 26, grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 
1.4. 2004).

13. grozījums
12. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis un Komisija, kur vien 
iespējams, sniedz sabiedrībai skaidru un 
nepārprotamu informāciju, izmantojot 
ģeogrāfiskas un ģeoloģiskas tehnoloģijas, 
it īpaši pielietojot zīmes un simbolus.

4.Komisija pēc dalībvalstu, tūristu, 
patērētāju organizāciju un citu 
ieinteresēto pušu uzklausīšanas divu gadu 
laikā izstrādā vienkāršu, standartizētu 
simbolu sistēmu, ko dalībvalstis, 
reģionālās un vietējās varas iestādes, un 
tūrisma industrija var izmantot dažādos 
gadījumos kā vienu no sabiedrības 
informācijas līdzekļiem. Šai sistēmai jābūt 
pieejamai ES datu vietnē.
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Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 27. grozījumu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī  (OJ C 82, 
1.4. 2004).

14. grozījums
14. panta 3. punkts

3. Ņemot vērā šo ziņojumu un izvērstu tā 
ietekmes novērtējumu, Komisija var, ja tā 
uzskata to par piemērotu, pievienot šim 
ziņojumam ieteikumus šīs Direktīvas
grozījumiem.

3. Ņemot vērā šo ziņojumu un izvērstu tā 
ietekmes novērtējumu, Komisija ne vēlāk 
kā 2020. gadā pārskata šo Direktīvu, it 
īpaši attiecībā uz peldvietu ūdens 
kvalitātes rādītājiem, un iesniedz, ja 
vajadzīgs, atbilstošus normatīvo aktu 
ieteikumus saskaņā ar ES Līguma 251. 
pantu.

Pamatojums

Vēlreiz ievieš pirmā lasījuma 28. pantu, ko pieņēma 2003. gada 21. oktobrī (OJ C 82, 1.4. 
2004).

15. grozījums
I pielikums 1. tabula "Iekšzemes ūdeņiem"

1. tabula ir tikusi svītrota

Pamatojums

Groza jaunu aspektu, kas ieviests Padomes kopējā nostājā.

16.grozījums
I pielikums, 2. tabula. Virsraksts 

PIEKRASTES ŪDEŅIEM UN 
JAUKTIEM ŪDEŅIEM

IEKŠZEMES ŪDEŅIEM, PIEKRASTES 
ŪDEŅIEM UN JAUKTIEM ŪDEŅIEM

Pamatojums

Groza jaunu aspektu. kas ieviests Padomes kopējā nostājā.

17. grozījums
I pielikums, 2, tabula, 1. rinda, D aile “Pietiekams”
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200** 180**

Pamatojums 

Ievieš jaunu aspektu Padomes kopējā nostājā.

18. grozījums
I pielikums, 2. tabula, 2. rinda, D aile "Pietiekams"

500** 450**

Pamatojums

Ievieš jaunu aspektu Padomes kopējā nostājā.



PR\555519LV.doc 13/14 PE 353.641v01-00

Ārējais tulkojums LV

EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament adopted the Commission proposal for a 'directive of the European 
Parliament and of the Council concerning the management of bathing water quality and 
repealing Directive 76/160/EEC' at the part-session on 21 October 2003, with a number of 
amendments. The Council's common position of 20 December 2004 incorporates a large 
number of Parliament's amendments, but a number of others are not included. On these points 
the common position probably represents a compromise between the various national 
interests, which play a significant role in the drawing up of this directive.

Parliament must now consider which of the amendments adopted at first reading it now 
wishes to reintroduce at second reading.

The rapporteur takes the view that the original 1976 directive needed updating, but asked at 
first reading whether bathing water quality in Europe must still be regulated from Brussels.

An aspect to which Parliament paid attention at first reading was the legal basis for the 
proposed bathing water directive. Article 175 (1) was chosen as the legal basis. That means 
that the Commission has drawn up this directive within the context of environmental 
legislation. The Commission justifies its approach mainly by referring to the effects on 
tourism. It was suggested that this legislation should come under Article 95 on the free 
movement of persons.

Despite the doubts about subsidiarity and the legal basis, the proposal was adopted at first 
reading.

Among the amendments by Parliament not incorporated by the Council, two stand out in 
particular.

Firstly, the Council's decision not to extend the scope of the directive to apply to other 
recreational activities. If water used for other recreational activities than bathing is not to fall 
within the scope of this directive, the recreational users concerned must at least be informed 
about the quality of the waters where they are engaging in such activities. In that way they can 
make a considered choice in each case as to whether they wish to practise such activities in 
the waters concerned.

Secondly, the Council has introduced a distinction between inland waters and coastal waters.  
Until the distinction between inland and coastal waters is supported by scientific evidence and 
therefore credible, it is completely incomprehensible to citizens that inland waters should not 
have to meet the same requirements as coastal waters. The rapporteur is accordingly 
proposing to abolish this distinction and bring the text into line with the original Commission 
proposal.

On the other hand, there is something to be said for the additional classification of quality, 
'sufficient', introduced by the Council. An additional classification that would provide the 
same level of health protection as the minimum requirements of the existing directive acts as a 
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stepping stone to 'good' or 'excellent' quality.

In order to motivate the Member States to strive to achieve better bathing water quality, good 
information is very important. It cannot therefore be emphasised enough that the public must 
have good access to information both via the Internet and at the bathing locations themselves.  
Every recreational user cannot, after all, be expected to have a laptop with him/her at the coast 
in order to check whether water complies with the required standards. In addition, the 
information available must be up-to-date and not show the bathing water quality for a year 
ago, and it should be provided in at least English and French.

The Council emphasises in its statement of reasons the use of signs and symbols, but this is 
not adequately reflected in the wording of the common position. It is necessary to strengthen 
the wording by reintroducing an amendment adopted by Parliament at first reading which 
provides for the Commission to develop a simple, standardised system of symbols.

The Council deviates from the original proposal in limiting the article on emergency plans. A 
large number of  floods have again recently occurred in several Member States, and precisely 
now is the time for an article on emergency plans, including the provision of related 
information to the public.

It is also possible to improve the common position with regard to public participation. It is 
therefore recommended that Parliament's amendment from first reading on this point be 
reintroduced.


