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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un par 
grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 
86/280/EEK un 2000/60/EK
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0397),

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

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(1a) Saskaņā ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 174. pantu Kopienas 
vides politika ir balstīta uz piesardzības un 
preventīvas darbības principu, kā arī uz 
principu, ka kaitējums videi pirmām 
kārtām jānovērš pašos pirmsākumos un 
ka piesārņotājam ir jāmaksā.

Or. fr

                                               
1 Pieņemtie teksti, 22.5.2007., P6_TA(2007)0190.
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Pamatojums

Rétablit l'amendement 2 de la première lecture du Parlement européen.

Grozījums Nr. 2

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi 
Kopienas tiesību akti, kuri atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantam paredz 
emisiju kontroles pasākumus attiecībā uz 
atsevišķām prioritārām vielām. Turklāt uz 
daudziem vides aizsardzības pasākumiem 
attiecas citi pastāvošie Kopienas tiesību 
akti. Tādēļ prioritāte būtu jāpiešķir 
pastāvošo instrumentu īstenošanai un 
pārskatīšanai, nevis jaunu kontroles 
pasākumu noteikšanai.

(5) Kopš 2000. gada ir pieņemti daudzi 
Kopienas tiesību akti, kuri atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantam paredz 
piesārņojuma apkarošanas pasākumus 
attiecībā uz atsevišķām prioritārajām 
vielām. Turklāt uz daudziem vides 
aizsardzības pasākumiem attiecas citi 
pastāvošie Kopienas tiesību akti. Tādēļ 
īstermiņā prioritāte drīzāk būtu jāpiešķir 
pastāvošo instrumentu īstenošanai un 
pārskatīšanai, nevis jaunu kontroles 
pasākumu noteikšanai, kuri var dublēt jau 
esošos. Tomēr pēc upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plānu iesniegšanas, 
kurus dalībvalstis sagatavo saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, tajos 
ietverot pasākumu programmu, kas 
izstrādāta saskaņā ar tās pašas direktīvas 
11. pantu, Komisijai jāizvērtē, vai ar esošo 
instrumentu īstenošanu un pārskatīšanu 
pilnībā sasniegti Direktīvas 2000/60/EK 
mērķi, vai arī vajadzīga konkrēta rīcība 
saskaņā ar šo direktīvu. 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 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
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, 
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kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvas 91/155/EEK, 
93/67/EEK, 93/105/EK un 2000/21/EK1.
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 5. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(5a) Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 
4. punktā un VI pielikuma B daļā ir 
uzskaitīti daži papildpasākumi, kurus 
dalībvalstis var pēc izvēles ietvert 
pasākumu programmā, tostarp normatīvie 
tiesību akti, administratīvie līdzekļi un 
panāktās vienošanās vides aizsardzības 
jomā.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 6. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(6) Saistībā ar kontroli attiecībā uz 
prioritāro vielu emisijām no stacionārajiem 
un difūzajiem avotiem, kā minēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantā, 

(6) Saistībā ar kontroli attiecībā uz 
prioritāro vielu emisiju no stacionārajiem 
un difūzajiem avotiem, kā minēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 6. un 
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dalībvalstīm būtu lietderīgāk un 
samērīgāk vajadzības gadījumā papildus 
citu spēkā esošo Kopienas tiesību aktu 
īstenošanai saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 10. pantu iekļaut piemērotus 
kontroles pasākumus pasākumu 
programmā, kas katram upes baseina 
apgabalam jāizstrādā atbilstīgi minētās
direktīvas 11. pantu.

8. punktā, dalībvalstīm vajadzētu papildus 
citu spēkā esošo Kopienas tiesību aktu 
īstenošanai saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 10. pantu iekļaut piemērotus 
kontroles pasākumus pasākumu 
programmā, kas katram upes baseina 
apgabalam jāizstrādā atbilstīgi Direktīvas
2000/60/EK 11. pantam, vajadzības 
gadījumā piemērojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 15. janvāra 
Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli1. Lai 
iekšējā tirgū nodrošinātu vienotus 
konkurences nosacījumus, jebkurš 
pieņemtais lēmums par kontroles 
pasākumiem prioritāro vielu stacionārajos 
avotos ir jāpamato ar labāko pieejamo 
metodi, kas noteikta Direktīvas 2008/1/EK 
2. panta 12. punktā.
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 7. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 5

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 2455/2001/EK (2001. gada 
20. novembris), ar ko izveido prioritāro 
vielu sarakstu ūdens resursu politikas jomā 
un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, 
izklāstīts pirmais 33 vielu vai vielu grupu 
saraksts, ko noteica par prioritāti rīcībai 
Kopienas līmenī. Starp šīm prioritārajām 
vielām dažas vielas ir noteiktas kā 
prioritāras bīstamas vielas, un 
dalībvalstīm attiecībā uz tām būtu jāīsteno 
vajadzīgie pasākumi, lai samazinātu vai 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 20. novembra Lēmums 
Nr. 2455/2001/EK 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. Starp šīm prioritārajām 
vielām dažas vielas ir noteiktas kā 
prioritārās bīstamās vielas, kuru emisija, 
izplūde un zudumi pakāpeniski jāpārtrauc 
vai jāizbeidz. Tomēr ir neiespējami pilnībā 
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pakāpeniski pārtrauktu to emisijas, 
izplūdes vai zudumus. Dažas vielas tika 
pārbaudītas, un tās būtu jāklasificē. 
Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. 
pantā noteikto grafiku Komisijai būtu 
jāturpina pārskatīt prioritāro vielu 
saraksts, vielas rīcībai prioritizējot 
atbilstīgi saskaņotiem kritērijiem, kas 
norāda, ka vielas rada apdraudējumu 
ūdens videi vai ar tās starpniecību, kā arī 
jāiesniedz atbilstīgi priekšlikumi.

novērst to vielu emisiju, izplūdes un 
zudumus no visiem iespējamiem avotiem, 
kuras rodas dabiski vai dabisku procesu 
rezultātā. Dažas vielas tika pārbaudītas, un 
tās būtu jāklasificē. Lai sasniegtu 
Direktīvas 2000/60/EK mērķus, prioritāro 
vielu saraksts ir jāpapildina ar citām 
vielām.

Or. fr

Pamatojums

Daļēji atjauno 10. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 6

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(7a) Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 16. panta 4. punktu turpina 
pārskatīt prioritāro vielu sarakstu vismaz 
ik pēc četriem gadiem, nosakot vielu 
prioritāti pēc to iedarbības atkarībā no 
riska, ko tās rada ūdens videi vai ar šīs 
vides starpniecību, un, ja vajadzīgs, 
iesniedz priekšlikumus.

Or. fr

Pamatojums

Daļēji atjauno 71. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 7

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
7.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(7b) Regula (EK) Nr. 1907/2006 paredz 
veikt pārskatīšanu, lai novērtētu to 
kritēriju atbilstību, pēc kuriem nosaka 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
vielas. Komisijai jāizdara atbilstīgi 
grozījumi Direktīvas 2000/60/EK 
X pielikumā, tiklīdz ir grozīti 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteiktie 
kritēriji.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 18. grozījumu (//79), kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 8

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(15) Stacionāru avotu izplūžu tuvumā 
piesārņotāju koncentrācijas parasti ir 
augstākas nekā koncentrācijas apkārtējā 
ūdenī. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai izmantot sajaukšanās zonas, ja 
vien tās neskar virszemes ūdens objektu 
pārējo daļu atbilstību attiecīgajiem VKS. 
Sajaukšanās zonu apjoms būtu jāierobežo 
izplūdes vietu tuvumā, un tam vajadzētu 
būt samērīgam.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis apsvērums neatbilst pārsnieguma pārejas zonu jēdzienam, kuru aizstāvēja Eiropas 



PR\711755LV.doc 11/40 PE402.794v01-00

LV

Parlaments pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 9

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(22) Kritēriji noturīgu, bioakumulējošu 
un toksisku vielu identifikācijai, kā arī 
citu tādu vielu identifikācijai, kuras arī 
varētu būt ar līdzīgām īpašībām, proti, ļoti 
noturīgas un ļoti bioakumulējošas vielas, 
kā minēts Direktīvā 2000/60/EK, ir 
noteikti Riska novērtēšanas tehniskajos 
norādījumos, papildinot Komisijas 
Direktīvu 93/67/EEK (1993. gada 
20. jūlijs), ar ko nosaka principus to risku 
novērtēšanai, kurus cilvēkiem un videi 
rada vielas, par ko paziņo saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 67/548/EEK, 
Komisijas Regulu Nr. 1488/94 
(1994. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka 
principus esošo vielu riska faktoru 
novērtēšanai attiecībā uz cilvēkiem un vidi 
saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 793/93 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 98/8/EK (1998. gada 
16. februāris) par biocīdo produktu 
laišanu tirgū. Lai nodrošinātu Kopienas 
tiesību saskanību, vielām, kas jāpārbauda 
saskaņā ar Lēmumu Nr. 2455/2001/EK, 
būtu jāpiemēro vienīgi šie kritēriji, un 
Direktīvas 2000/60/EK X pielikums būtu 
attiecīgi jāaizstāj.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar grozījumiem, ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 10

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
27.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

(27a) Kā tas atkārtoti apliecināts 
Direktīvā 2000/60/EK, saskaņā ar Līguma 
174. pantu Kopienai, izstrādājot vides 
politiku, ir jāņem vērā pieejamie 
zinātniskie un tehniskie dati, vides 
apstākļi dažādos Kopienas reģionos, 
Kopienas ekonomikas un sociālā attīstība 
kopumā un tās reģionu līdzsvarota 
attīstība, kā arī iespējamie ieguvumi un 
izmaksas darbības vai bezdarbības 
gadījumā.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 19. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 11

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
1. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai panāktu labu ķīmisko kvalitāti 
virszemes ūdeņiem un saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
noteikumiem un mērķiem, šajā direktīvā ir 
noteikti vides kvalitātes standarti (VKS) 
prioritārām vielām un dažām citām 
piesārņotājvielām, kā paredzēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. pantā.

Šajā direktīvā ir noteikti pasākumi, kas 
ļauj samazināt ūdens piesārņojumu, kā 
arī vides kvalitātes standarti (VKS) 
prioritārajām vielām un dažām citām 
piesārņotājvielām, lai:

a) samazinātu prioritāro vielu noplūdes, 
emisiju un zudumus līdz 2015. gadam; un 
b) izbeigtu prioritāro bīstamo vielu 
noplūdes, emisiju un zudumus saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 1., 4., un 16. pantu 
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un panāktu labus ķīmiskās kvalitātes 
rādītājus visiem virszemes ūdeņiem. Šis 
mērķis paredz arī novērst jebkādu jaunu 
stāvokļa pasliktināšanos un līdz 
2020. gadam panākt, ka visu dabā 
sastopamo vielu koncentrācija daudz 
neatšķiras no dabiskā fona līmeņa, kā arī 
saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem 
par jūras aizsardzību panākt gandrīz 
nulles koncentrāciju visām 
antropogēnajām sintētiskajām vielām.
Šajā direktīvā noteiktie mērķi ir jāīsteno 
tāpat kā Direktīvas 2000/60/EK 4. pantā 
paredzētie.
Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru līdz 2020. gadam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanas gaitu.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 20. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 12

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Saskaņā ar šās direktīvas 1. pantu un
Direktīvas 2000/60/EK 4. pantu
dalībvalstis virszemes ūdens objektiem 
piemēro VKS, kas noteikti šīs direktīvas
I pielikuma A daļā.

Dalībvalstis virszemes ūdens objektiem 
piemēro VKS saskaņā ar I pielikuma B 
daļas prasībām.

1. Lai saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
panāktu virszemes ūdens objektu labas 
ķīmiskās kvalitātes rādītājus, dalībvalstis 
nodrošina, ka šo virszemes ūdens objektu, 
sedimentu un biotu sastāvs atbilst vides 
kvalitātes standartiem attiecībā uz 
prioritārajām vielām, kuras ietvertas
I pielikuma A daļā, un vides kvalitātes 
standartiem attiecībā uz I pielikuma 
B daļā uzskaitītajām piesārņotājvielām.
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Or. fr

Pamatojums

Atjauno 21. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 13

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Dalībvalstis vienmēr veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi, kas ūdenstilpēs ieplūdina 
notekūdeņus, kuru sastāvā ir prioritārās 
vielas, izmanto vislabākās pieejamās 
ražošanas un notekūdeņu attīrīšanas 
metodes. Šie pasākumi balstās uz 
Direktīvas 2008/1/EK 17. panta 2. punktā 
paredzētās informācijas apmaiņas 
rezultātiem.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 22. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 14

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Lai noteiktu mērķtiecīgas un efektīvas 
kontroles iespējas, dalībvalstīm ir jāuzlabo 
zināšanas un pieejamie dati par prioritāro 
vielu avotiem un piesārņojuma kustību.

Or. fr
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Pamatojums

Atjauno 23. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 15

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1.a Ja ūdenstece šķērso vairākas 
dalībvalstis, ir jākoordinē monitoringa 
programmas un valstu veiktā uzskaite, lai 
nesodītu dalībvalstis, kas atrodas lejtecē.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 24. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 16

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis noteiktos virszemes ūdeņos 
var izvēlēties piemērot VKS sedimentiem 
un/vai biotai, nevis I pielikuma A daļā 
noteiktos VKS. Dalībvalstis, kas izmanto 
šo iespēju:

2. Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 8. pantu veic I pielikuma A 
un B daļā uzskaitīto vielu koncentrācijas
monitoringu sedimentos un biotās.
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a) dzīvsudrabam un tā savienojumiem 
piemēro VKS 20 µg/kg apjomā un/vai 
heksahlorbenzolam VKS 10 µg/kg 
apjomā, un/vai heksahlorbutadiēnam 
VKS 55 µg/kg apjomā – šie VKS attiecas 
uz mīkstiem audiem (to mitru masu), 
izvēloties vispiemērotāko rādītāju no 
zivīm, gliemjiem, vēžveidīgiem un pārējās 
biotas;

Dalībvalstis nodrošina, ka zivju, gliemju, 
vēžveidīgo mīkstajos audos (to svaigā 
masā) un pārējos organismos nav 
pārsniegta šāda heksahlorbenzola, 
heksahlorbutadiēna un dzīvsudraba 
koncentrācija: 

a) 10 µg/kg — heksahlorbenzolam, 

b) 55 µg/kg — heksahlorbutadiēnam, 

c) 20 µg/kg — metildzīvsudrabam.

b) nosaka un piemēro VKS, kas nav a) 
apakšpunktā minētie VKS, attiecībā uz 
konkrētām vielām sedimentos un/vai 
biotā. Ar šiem VKS nodrošina vismaz tādu 
pat aizsardzības līmeni, kā ar I pielikuma 
A daļā izklāstītajiem ūdens VKS;

Lai pārbaudītu vides kvalitātes standartu 
ievērošanu attiecībā uz otrajā daļā 
uzskaitītajām vielām, dalībvalstis ievieš 
stingrāku standartu ūdenim, aizstājot 
I pielikuma A daļā minēto standartu, vai 
nosaka biotām papildu standartu.

c) attiecībā uz a) un b) apakšpunktā 
minētajām vielām nosaka biotas un/vai 
sedimentu monitoringa biežumu. Tomēr 
monitorings notiek vismaz reizi gadā, ja 
vien, pamatojoties uz tehniskām 
zināšanām un ekspertu atzinumiem, nav 
noteikts cits biežums; et
d) ar Direktīvas 2000/60/EK 21. pantā 
minētās komitejas starpniecību paziņo 
Komisijai un citām dalībvalstīm vielas, 
kurām VKS ir noteikts atbilstīgi b) 
apakšpunktam, tādas pieejas izmantojuma 
iemeslus, noteiktos alternatīvos VKS, 
tostarp datus un metodes, no kurām tie 
izriet, virszemes ūdeņu kategorijas, uz 
kurām tie attiektos, un plānoto 
monitoringa biežumu kopā ar šāda 
biežuma pamatojumu..
Ziņojumos, ko publicē saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 18. pantu, 
Komisija iekļauj kopsavilkumu par 
paziņojumiem, ko sniedz atbilstīgi šā 
punkta d) apakšpunktam un I pielikuma 
A daļas viii) piezīmei.
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Or. fr

Pamatojums

Atjauno tekstu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 17

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2.a Komisija ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā 
pēc dalībvalstu uzskaites rezultātu 
saņemšanas iesniedz priekšlikumu par 
vides kvalitātes standartiem, ko piemēro 
prioritāro vielu koncentrācijai sedimentos 
un biotās.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 27. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 18

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Pamatojoties uz ūdens stāvokļa 
monitoringu, ko veic saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 8. pantu, 
dalībvalstis paredz mehānismus, kā 
analizēt ilgtermiņa koncentrācijas 
tendences tām I pielikuma A daļā 
minētām prioritārām vielām, kurām ir 
tendence uzkrāties sedimentos un/vai 
biotā (īpašu uzmanību pievēršot 2., 5., 6., 
7., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 26., 28. 
un 30. vielai). Ievērojot Direktīvas 
2000/60/EK 4. pantu, tās veic pasākumus, 

svītrots
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lai nodrošinātu, ka sedimentos un/vai 
attiecīgā biotā koncentrācija būtiski 
nepalielinās.
Dalībvalstis nosaka sedimentu un/vai 
biotas monitoringa biežumu tā, lai 
nodrošinātu pietiekamus datus ticamai 
ilgtermiņa tendenču analīzei. Principā 
monitoringam būtu jānotiek reizi trīs 
gados, ja vien nav noteikts cits biežums, 
pamatojoties uz tehniskām zināšanām un 
ekspertu slēdzienu.

Or. frPamatojums

Tas ir saskaņā ar pieeju, kas pieņemta pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 19

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4. Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 16. 
panta 4. punktā noteiktajam grafikam
Komisija izskata jaunākās zinātnes un 
tehnikas atziņas, tostarp pabeigtos 
apdraudējumu izvērtējumus, kā minēts 
Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. 
punkta a) un b) apakšpunktā, un 
informāciju par vielu reģistrāciju, kas 
darīta publiski pieejama saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. pantu, 
un vajadzības gadījumā ierosina šīs 
direktīvas I pielikuma A daļā noteiktos 
VKS pārskatīt saskaņā ar Līguma 251. 
pantā noteikto procedūru.

4. Komisija, sistemātiski izmantojot 
datubāzi, kas izveidota saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006, lai kontrolētu vielas, 
kas ir bīstamas ūdens organismiem, kā arī 
bioakumulatīvas vai noturīgas vielas, 
rūpīgi seko līdzi tehnikas un zinātnes 
jaunākajām atziņām, tostarp 
secinājumiem par riska novērtējumu, kā 
minēts Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktā, un 
vismaz ik pēc četriem gadiem ierosina 
pārskatīt šīs direktīvas I pielikuma A daļā 
noteiktos vides kvalitātes standartus.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 29. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 20

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5. Šīs direktīvas I pielikuma B daļas 3. 
punktu var grozīt saskaņā ar Lēmuma 
Nr. 1999/468/EK 5.a pantā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

5. Lai iegūtu vienotu un saskaņotu 
aprēķina metodi, Komisija saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 
2. punktā paredzēto regulatīvo procedūru 
ne vēlāk kā *... nosaka obligātas 
metodikas vismaz attiecībā uz 
standartiem, kas minēti šīs direktīvas 
I pielikuma C daļas 3. punkta otrajā daļā.
* Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 30. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 21

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a Ja kādas vielas ir jāaizliedz, lai 
nodrošinātu vides kvalitātes standartu 
ievērošanu, Komisija iesniedz atbilstīgus 
priekšlikumus grozīt spēkā esošos tiesību 
aktus vai izveidot jaunus tiesību aktus 
Kopienas līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 32. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 22

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants - virsraksts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

Sajaukšanās zonas Pārsnieguma pārejas zonas

Or. fr

Pamatojums

Groza jauno apzīmējumu, ko piedāvājusi Padome.

Grozījums Nr. 23

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis pie izplūdes vietām var 
noteikt sajaukšanās zonas. Viena vai 
vairāku piesārņotāju koncentrācija 
sajaukšanās zonās var pārsniegt attiecīgos 
VKS, ja tas neietekmē virszemes ūdens 
objekta pārējo daļu atbilstību minētajiem 
standartiem.

1. Ja nav nekādu tehnisko līdzekļu, lai 
pienācīgi attīrītu notekūdeņus no viena 
vai vairākiem stacionārajiem avotiem,
dalībvalstis nosaka pārsnieguma pārejas 
zonas, kur zemas plūsmas apstākļos viena 
vai vairāku piesārņotājvielu koncentrācija 
pārsniedz attiecīgos vides kvalitātes 
standartus, ja tas neietekmē virszemes 
ūdens objekta pārējo daļu atbilstību 
minētajiem standartiem.

Lai vēlākais 2018. gadā sasniegtu 
atbilstīgos vides kvalitātes standartus, 
dalībvalstis upju baseinu 
apasaimniekošanas plānos, kas minēti 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantā, iekļauj 
rīcības plānu, kura mērķis ir samazināt 
katras pārsnieguma pārejas zonas lielumu 
un pastāvēšanas ilgumu.

Or. fr
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Pamatojums

Atjauno 35. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 24

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis, kas nosaka sajaukšanās 
zonas, upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, ko izstrādā saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. pantu, iekļauj 
aprakstu par tādu zonu noteikšanai 
izmantotām pieejām un metodoloģijām.

2. Dalībvalstis upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos, ko izstrādā 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. pantu, iekļauj aprakstu par katru šādi 
noteiktu ūdens objekta daļu.

Or. fr

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar pieeju, kas pieņemta pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 25

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 36. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 26

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3. Dalībvalstis, kas nosaka sajaukšanās 
zonas, nodrošina, ka jebkuras tādas zonas 
platība:

3. Dalībvalstis, ņemot vērā attiecīgos 
Kopienas tiesību aktu noteikumus, katrā 
gadījumā norobežo virszemes ūdens 
objektu daļas, kas atrodas blakus izplūdes 
vietām, kas klasificējamas kā 
pārsnieguma pārejas zonas.

a) nav lielāka par izplūdes vietas 
tiešu tuvumu;

b) ir samērīga, ņemot vērā 
piesārņotāju koncentrāciju izplūdes vietā 
un piesārņotāju emisiju nosacījumus, kas 
iekļauti agrākās normatīvās prasībās, 
piemēram, pilnvarojumos un/vai atļaujās, 
kā minēts Direktīvas 2000/60/EK 11. 
panta 3. punkta g) apakšpunktā un citos 
attiecīgos Kopienas tiesību aktos, saskaņā 
ar vislabāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērojumu un Direktīvas 
2000/60/EK 10. pantu, jo īpaši pēc agrāko 
normatīvo prasību pārskatīšanas.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 35. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 27

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.a Dalībvalstis pārbauda atļaujas, kas 
minētas Direktīvā 2008/1/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK 11. panta 



PR\711755LV.doc 23/40 PE402.794v01-00

LV

3. punkta g) apakšpunktā minētajos 
iepriekšējos noteikumos, lai saskaņā ar 
1. punktu pakāpeniski samazinātu to 
pārsnieguma pārejas zonas lielumu, kas 
noteikts ūdens objektiem, kurus skar 
prioritāro vielu izplūdes.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 35. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 28

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

3.b Komisija saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 21. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru nosaka metodi, kas 
jāizmanto dalībvalstīm, precizējot 
pārsnieguma pārejas zonas.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 35. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 29

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
4.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

4.a pants
Dalībvalstu emisijas kontroles metodes

1. Lai sasniegtu 1. pantā noteiktos 
mērķus, dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
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2000/60/EK 11. pantā paredzēto 
pasākumu programmu izstrādā integrētus 
emisijas kontroles plānus un emisijas 
pārtraukšanas pasākumus prioritārajām 
vielām un prioritārajām bīstamajām 
vielām. Šajos plānos obligāti iekļauj:
a) saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu 
veiktās apsekošanas rezultātus;
b) uzdevumus saistībā ar vielām, tostarp 
tilpuma un masas samēru;
c) nozaru stratēģiju attiecībā uz 
galvenajiem piesārņojuma avotiem (jo 
īpaši rūpniecības, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, mājsaimniecību, 
veselības aprūpes un transporta jomā);;
d) pasākumus, lai mazinātu difūzo 
piesārņojumu, kas rodas ražojumu 
sastāvā esošo vielu zuduma rezultātā;
e) pasākumus, kas ļauj aizstāt prioritārās 
bīstamās vielas;
f) instrumentus, tostarp ekonomiska 
rakstura pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 9. pantu;
g) emisijas standartus papildus spēkā 
esošajiem Kopienas tiesību aktiem;
h) informēšanas, konsultēšanas un 
izglītošanas pasākumus.

2. Minētie plāni ir jāizstrādā saskaņā ar 
pārredzamiem kritērijiem, un tie ir 
jāpārskata, ņemot vērā izmaiņas 
pasākumu programmās. Dalībvalstis reizi 
trijos gados informē Komisiju un 
sabiedrību par pasākumu īstenošanas 
gaitu un par to, kā tie veicinājuši šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanu.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 37. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 30

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja Grozījums

1. Izmantojot informāciju, kas iegūta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 8. 
pantu un atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 
166/2006, dalībvalstis katrā to teritorijā 
esošā upju baseinu apgabalā vai upju 
baseinu apgabala daļā veic visu šīs 
direktīvas I pielikuma A daļā uzskaitīto 
prioritāro vielu un piesārņotāju emisiju, 
izplūžu un zudumu uzskaiti.

1. Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 5. un 
8. pantu, vai uz citiem pieejamiem datiem
un atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 166/2006 
dalībvalstis katrā to teritorijā esošā upju 
baseinā vai tā daļā veic emisijas, izplūdes 
un zudumu, kā arī to avotu, visu prioritāro 
vielu izcelsmes avotu (gan stacionāro, gan 
difūzo piesārņojuma avotu) un visu 
II pielikumā vai I pielikuma A un B daļā
uzskaitīto piesārņotājvielu uzskaiti, 
norādot arī šo piesārņotājvielu 
koncentrāciju sedimentos un biotā un, ja 
vajadzīgs, uzskaites datiem pievienojot 
kartes.

Dalībvalstis uzskaita visus emisijas 
kontroles pasākumus, ko veic saistībā ar 
I pielikuma A daļā uzskaitītajām 
prioritārajām vielām un 
piesārņotājvielām.
Prioritārās vielas un piesārņotājvielas, 
kas izdalās no sedimentiem kuģošanas, 
bagarēšanas rezultātā vai saistībā ar 
dabas parādībām, nav uzskatāmas par 
zudumiem.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 38. un 67. grozījumu, kas skatīti pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 31

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.a pants
Pasākumi prioritāro vielu radītā 

piesārņojuma samazināšanai
1. Lai sasniegtu Direktīvas 2000/60/EK 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
iv) punktā noteiktos mērķus par prioritāro 
vielu un prioritāro bīstamo vielu radītā 
piesārņojuma samazināšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka saskaņā ar šīs direktīvas 
11. pantu izstrādātajā pasākumu 
programmā ir iekļauti stacionāro un 
difūzo piesārņojuma avotu novēršanas vai 
kontroles pasākumi, kā arī šajā direktīvā 
noteiktie vides kvalitātes standarti.
2. Pamatojoties uz Direktīvas 2000/60/EK 
4. un 12. pantu un lai sasniegtu šajā 
direktīvā noteiktos mērķus, dalībvalstis 
nosaka, vai ir jāpārskata esošo pasākumu 
īstenošana vai jāievieš jauni pasākumi 
prioritāro vielu un prioritāro bīstamo 
vielu radītā piesārņojuma samazināšanai 
un kontrolei. Vajadzības gadījumā 
Komisija iesniedz priekšlikumu par 
atbilstīgiem pasākumiem Kopienas līmenī.
3. Gatavojot ziņojumu par Direktīvas 
2000/60/EK 18. panta 1. punkta 
noteikumu īstenošanu, Komisija stingri 
novērtē visu to Kopienas tiesību aktu 
atbilstību un efektivitāti, kuri tieši vai 
netieši ietekmē labu ūdens kvalitāti. Šis 
novērtējums ļaus vajadzības gadījumā 
izstrādāt, pielāgot vai īstenot Kopienas 
pasākumus.
4. Komisija saskaņā ar Direktīvas
2000/60/EK 16. panta 8. punktu izstrādā 
priekšlikumus par emisijas kontroles 
paņēmieniem, kuru pamatā ir labākās 
pieejamās tehnoloģijas un vides 
aizsardzības praktiskā pieredze, kas 
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dalībvalstīm ir jāizmanto attiecībā uz 
visiem stacionārajiem avotiem.

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 45. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 32

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
5.b pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja Grozījums

5.b pants
Trešās valstīs radies piesārņojums

Komisija vēlākais ...* iesniegs Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
trešās valstīs radušos piesārņojumu. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Eiropas 
Parlaments un Padome vajadzības 
gadījumā aicina Komisiju izstrādāt 
priekšlikumus.
* Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 47. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 33

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
6. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

6. pants svītrots
Pārrobežu piesārņojums
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1. Dalībvalsts nav pārkāpusi šajā direktīvā 
paredzētos pienākumus, ja nav ievēroti 
VKS, bet tā var pierādīt, ka:
a) pārsniegumu ir izraisījis piesārņojuma 
avots, kas nav tās jurisdikcijā;
b) šāda pārrobežu piesārņojuma dēļ tā 
nav varējusi veikt efektīvus pasākumus, 
lai nodrošinātu attiecīgos VKS; et
c) tā ir piemērojusi Direktīvas 2000/60/EK 
3. pantā izklāstītos koordinācijas 
mehānismus un attiecīgi izmantojusi 
minētās direktīvas 4. panta 4., 5. un 6. 
punkta nosacījumus attiecībā uz tiem 
ūdens objektiem, ko skāris pārrobežu 
piesārņojums.
2. Dalībvalstis izmanto Direktīvas 
2000/60/EK 12. pantā paredzēto 
mehānismu, lai šā panta 1. punktā 
izklāstītajos apstākļos sniegtu Komisijai 
vajadzīgo informāciju un kopsavilkumu 
par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 
pārrobežu piesārņojumu un kas saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 15. panta 
1. punktā paredzētajām ziņošanas 
prasībām iekļauti attiecīgajā upju baseinu 
apsaimniekošanas plānā.

Or. fr

Pamatojums

 Tas ir saskaņā ar grozījumiem, ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 34

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
7. pants

Padomes kopējā nostāja Grozījums

7. pants svītrots
Pārskatīšana

Pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, 
tostarp ziņojumiem saskaņā ar Direktīvas 



PR\711755LV.doc 29/40 PE402.794v01-00

LV

2000/60/EK 12. pantu, un jo īpaši 
ziņojumiem par pārrobežu piesārņojumu, 
Komisija pārskata vajadzību pēc īpašiem 
Kopienas mēroga papildu pasākumiem, 
piemēram, emisiju kontroles pasākumiem. 
Saistībā ar ziņojumu, ko gatavo saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK 18. panta 1. 
punktu, tā dara zināmus secinājumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
vajadzības gadījumā kopā ar attiecīgiem 
priekšlikumiem.

Or. fr

Pamatojums

 Tas ir saskaņā ar grozījumiem, ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 35

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 1. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alahlors

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alahlors X

Or. fr
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Pamatojums

Atjauno 53. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 36

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 3. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns X

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 54. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 37

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 13. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurons
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Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurons X

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 56. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 38

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 20. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 57. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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Grozījums Nr. 39

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 22. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalīns X

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 58. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 40

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 25. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenoli
140-66-9 - (para-terc-oktilfenols)

Parlamenta izdarītie grozījumi

Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Apzināta kā 
prioritārā bīstamā 
viela
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(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenoli X
140-66-9 - (para-terc-oktilfenols) X

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 59. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 41

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 27. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

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

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 60. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 42

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 29. rinda

Padomes kopējā nostāja
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Numurs CAS numurs ES numurs Prioritārās vielas nosaukums Apzināta kā 
prioritārā 
bīstamā viela

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazīns X

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 61. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 43

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 31. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-trihlorbenzols)

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzols X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-trihlorbenzols) X

Or. fr
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Pamatojums

Atjauno 62. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 44

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 33. rinda

Padomes kopējā nostāja

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

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns

Parlamenta izdarītie grozījumi

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atjauno 63. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 45

Padomes kopējā nostāja – grozījumu tiesību akts
II pielikums
Direktīva 2000/60/EK
X pielikums - tabula – 33.a līdz 33.at rinda (jauna)

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Nu CAS 
n
u
m
u
r
s

ES 
n
u
m
u
r
s

Prioritārās vielas nosaukums Ppri

(33 131-
4
9
-
7

205-
0
2
4
-
7

Amidotrizoāts (**

(33 1066-
5
1
-
9

-- Aminometilfosfonskābe (AMPA) X(

(33 25057
-
8
9
-
0

246-
5
8
5
-
8

Bentazons X(

(33 80-
0
5
-
7

Bisfenols A X(

(33 92-
8
8
-
6

202-
2
0
0
-
5

4 4'-bifenols X(

(33i 298-
4
6

06-
0
6

Karbamazepīns (**
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(33 60166
-
9
3
-
0

262-
0
9
3
-
6

Iopamidols (**

(33 7085-
1
9
-
0

230-
3
8
6
-
8

Mekoprops (MCPP) X(

(33 36861
-
4
7
-
9

253-
2
4
2
-
6

4-metilbenzilidēnkampars X(

(33 81-
1
4
-
1

201-
3
2
8
-
9

Muskusketons X(

(ad) 81-
1
5
-
2

201-
3
2
9
-
4

Muskusksilols X(

(33 1634-
0
4
-
4

16-
6
5
3
-
1

MTBE X(

(33 81-
0
4
-
9

201-
3
1
7
-
9

Naftalīn-1,5-disulfonāts

(33 5466-
7
7
-
3

226-
7
7
5
-
7

Oktilmetoksicinamāts X(
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***** Šī prioritārā viela ir jāpārskata, lai, iespējams, to klasificētu kā „prioritāro bīstamo 
vielu”. Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par šīs vielas 
galīgo klasifikāciju vēlākais …*, neskarot Direktīvas 2000/60/EK 16. pantā norādīto 
termiņu, kurš attiecas uz Komisijas priekšlikumiem par kontroli.

***** Šī viela ir jāpārskata, un tā apzīmējama kā „prioritārā viela”. Komisija iesniegs 
Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par šīs vielas galīgo klasifikāciju vēlākais 
…*, neskarot Direktīvas 2000/60/EK 16. pantā norādīto termiņu, kurš attiecas uz Komisijas 
priekšlikumiem par kontroli.

* 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. fr

Pamatojums
Atjauno 65. grozījumu, kas skatīts pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā.
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PASKAIDROJUMS

Atgādinām, ka šīs direktīvas pamatā ir viens no pienākumiem, ko paredz direktīva, ar kuru 
izveido sistēmu Kopienas politikai ūdens resursu jomā. 

Tātad pamatdirektīvas 16. pantā ir minēts Eiropas Komisijas pienākums iesniegt dažādus 
priekšlikumus, tostarp par īpašiem pasākumiem pret ūdens piesārņošanu, ko izraisa atsevišķas 
piesārņotājvielas vai piesārņotājvielu grupas un kas rada lielus draudus ūdens videi vai ar 
ūdens vides starpniecību, izveidot prioritāro vielu sarakstu, tajā iekļaujot arī prioritārās 
bīstamās vielas, kā arī noteikt kvalitātes standartus attiecībā uz prioritāro vielu koncentrāciju 
virszemes ūdeņos, sedimentos vai biotā.

Iepazīšanās ar Eiropas Savienības Padomes kopējo nostāju ļauj izdarīt dažus secinājumus —
Padome nav ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta satraukumu par jaunajām vielām, ar kurām 
papildināts šīs direktīvas II pielikums. 

Padome arī nav attaisnojusi Eiropas Parlamenta cerības, ka dažas prioritārās vielas tiks 
apzīmētas kā prioritārās bīstamās vielas. 

Padome, pārdēvējot „pārsnieguma pārejas zonas” par „sajaukšanās zonām”, tomēr nav 
izmantojusi izdevību padarīt šīs zonas par mehānismu, kas patiesi palīdz noteikt un uzlabot 
ūdens kvalitāti, jo, pēc Parlamenta ieceres, dalībvalstīm būtu jāanalizē šīs pārejas zonas, 
nosakot piesārņotājvielu emisijas avotus, lai pēc tam veiktu vajadzīgos uzlabojumus, kas ļaus 
nepārsniegt robežvērtības.

Referente pauž nožēlu, ka Padomes tekstā nav pienācīgi novērtēta to ES tiesību aktu 
efektivitāte, kuri tieši vai netieši saistīti ar ūdeni. Šāds pastāvīgi veikts un saskaņots 
novērtējums ļautu noskaidrot trūkstošas vai pārskatāmas tiesību aktu normas, lai izpildītu 
prasību pēc labas ūdens objektu kvalitātes.

Attiecībā uz ostas teritorijām, kurās suspendētu vielu līmenis lielā mērā ir atkarīgs no 
bagarēšanas, referente uzskata, ka šo īpašo gadījumu vajadzētu iztirzāt sīkāk.

Jāatzīmē, ka, izskatot jautājumus par sedimentiem un biotām, Padome daļēji ņem vērā 
Parlamenta paustās bažas, kas rada labu pamatu tam, lai turpmāk panāktu kompromisu.

Tātad referente uzskata, ka šajā posmā Eiropas Savienības Padome nav pietiekami ņēmusi 
vērā pirmo lasījumu Eiropas Parlamentā.

Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minētos jautājumus un pēc attiecīgas apspriešanās, referente 
nolēma iesniegt dažus grozījumus, kas attiecas uz pirmajā lasījumā skartajām tēmām.


	711755lv.doc

