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Pakeitimas 226
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 191 straipsniu, 
Sąjunga, rengdama savo aplinkos 
politiką, turėtų atsižvelgti į turimus 
mokslinius ir techninius duomenis, 
aplinkos sąlygas įvairiuose Sąjungos 
regionuose, galimą veiklos arba 
neveikimo naudą ir išlaidas, taip pat visos 
Sąjungos ekonominę bei socialinę plėtrą 
ir darnią jos regionų plėtrą. Į mokslinius, 
aplinkos ir socialinius bei ekonominius 
veiksnius, įskaitant sveikatos apsaugos 
klausimus, turėtų būti atsižvelgiama 
plėtojant ekonomiškai efektyvią ir 
proporcingą politiką dėl paviršinių 
vandenų cheminės taršos, be kita ko, 
persvarstant prioritetinių medžiagų sąrašą 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 4 dalį. Tuo tikslu pirmiausia 
turi būti nuosekliai įgyvendinamas 
Vandens pagrindų direktyvos 
(2000/60/EB) esminis principas „teršėjas 
moka“;

Or. de

Pakeitimas 227
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) pagal principą „teršėjas moka“ taršos 
mažinimo priemonės pagal galimybes turi 
būti taikomos prie tiesioginio taršos 
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šaltinio, o ne tik tada, kai patenka į 
paviršinį vandenį;

Or. de

Pagrindimas

Taikant prioritetinių medžiagų sąrašą reikia atsižvelgti ir į pasklidąją, ir į netiesioginę taršą. 
Daug išvardytų medžiagų į paviršinį vandenį patenka netiesiogiai. Siekiant surasti 
ekonomiškai kuo naudingesnį paviršinio vandens apsaugos priemonių derinį, ši tarša turi būti 
kuo labiau sumažinta visoje ES.

Pakeitimas 228
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kai kurių medžiagų atveju AKS, 
paremti ekotoksikologiniais duomenimis ir 
aspektais, neužtikrintų atitinkamo lygio 
apsaugos, kai norima užtikrinti žmonėms 
vartoti skirto vandens, gaunamo iš 
paviršinio vandens, kokybės apsaugą 
pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos 
Direktyvą 98/83/EEB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės1 ir siekiant laikytis 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 2 ir 3 
dalių. Kadangi ne visi paviršinio vandens 
telkiniai yra numatyti naudoti kaip 
geriamojo vandens šaltiniai, būtų 
tinkamiau prireikus nustatyti griežtesnius 
AKS valstybių narių lygmeniu;
___________________
1 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

Or. en

Pakeitimas 229
Sophie Auconie
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) tyrimais įrodyta, kad farmacijos 
produktų likučiai gali kelti grėsmę 
vandens aplinkai. Dėl to jau dabar reikėtų 
spręsti šį klausimą Europos lygmeniu 
atsižvelgiant į palankiausią ekonominės 
naudos santykį. Remiantis patikimais ir 
ES lygmeniu palyginamais duomenimis, 
turėtų būti atidžiau vertinama rizika. Tam 
reikia, kad pagal šioje direktyvoje 
pasiūlytą stebėjimo sąrašo mechanizmą 
būtų sudaroma galimybė rinkti duomenis, 
kurių reikia, kad ateityje būtų galima 
atlikti prioritetinių medžiagų sąrašo 
peržiūrą. Pagal Vandens pagrindų 
direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 9 dalį 
Komisija atsakinga už Europos strategijos 
dėl kovos su vandens tarša farmacijos 
produktais parengimą. Taigi ji teikia 
pasiūlymus, kad tiekiant šias medžiagas 
rinkai būtų griežtinamas rizikos 
vertinimas ir nustatoma, kokiomis 
priemonėmis pavojai gali būti 
veiksmingiausiai sumažinti iki priimtino 
lygio. Šiuo tikslu ji vadovaujasi bendrąja 
įgyvendinimo strategija ir konsultuojasi 
su etaloninių laboratorijų, stebinčių 
naujas aplinką teršiančias medžiagas, 
asociacija (NORMAN) ir Jungtiniu 
tyrimu centru;

Or. fr

Pakeitimas 230
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal (17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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kurį Komisijai būtų teikiama tikslinė 
aukštos kokybės stebėsenos informacija 
apie medžiagų koncentraciją vandens 
aplinkoje, didžiausią dėmesį skiriant 
naujiems teršalams ir medžiagoms, kurių 
turimi stebėsenos duomenys nėra rizikai 
vertinti reikiamos kokybės. Naujasis 
mechanizmas turėtų padėti rinkti tokią 
informaciją apie visų Sąjungos upių 
baseinus. Siekiant, kad stebėsenos išlaidos 
išliktų priimtino lygio, mechanizmą reikėtų 
taikyti tik tam tikroms į stebėjimo sąrašą 
laikinai įtrauktoms medžiagoms ir tik tam 
tikroms stebėsenos vietoms, tačiau surinkti 
duomenys turėtų būti reprezentatyvūs ir 
tinkami Sąjungos vykdomam medžiagų 
prioritetiškumo nustatymo procesui.
Sąrašas turėtų būti nuolat keičiamas 
atsižvelgiant į naują informaciją apie naujų 
teršalų keliamą galimą grėsmę ir siekiant 
išvengti ilgesnio nei būtina medžiagų 
stebėjimo,

kurį Komisijai būtų teikiama tikslinė 
aukštos kokybės stebėsenos informacija 
apie medžiagų koncentraciją vandens 
aplinkoje, didžiausią dėmesį skiriant 
naujiems teršalams ir medžiagoms, kurių 
turimi stebėsenos duomenys nėra rizikai 
vertinti reikiamos kokybės. Naujasis 
mechanizmas turėtų padėti rinkti tokią 
informaciją apie visų Sąjungos upių 
baseinus. Siekiant, kad stebėsenos išlaidos 
išliktų priimtino lygio, mechanizmą reikėtų 
taikyti tik tam tikroms medžiagoms ir tik 
tam tikroms stebėsenos vietoms, tačiau 
surinkti duomenys turėtų būti 
reprezentatyvūs ir tinkami Sąjungos 
vykdomam medžiagų prioritetiškumo 
nustatymo procesui. Sąrašas turėtų būti 
nuolat keičiamas atsižvelgiant į naują 
informaciją apie naujų teršalų keliamą 
galimą grėsmę ir siekiant išvengti ilgesnio 
nei būtina medžiagų stebėjimo,

Or. pl

Pakeitimas 231
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Direktyva 2000/60/EB
V priedo 1.3.4 punkto lentelė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos V priedo 1.3.4 punkto 
lentelėje visų prioritetinių medžiagų
upėse, ežeruose, tarpiniuose ir pakrančių 
vandenyse stebėsenos intervalai 
pailginami nuo vieno iki trijų mėnesių.

Or. pl
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Pakeitimas 232
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2008/105/EB
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiama ši apibrėžtis: „natūrali foninė 
koncentracija – gamtoje esančios ir 
žmogaus nesukurtos medžiagos 
koncentracija;

Or. pl

Pakeitimas 233
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paviršiniams vandens telkiniams, kuriuos 
valstybės narės atrenka pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 1 dalį, 
valstybės narės nustato griežtesnius AKS 
medžiagoms, kurių atveju minėtieji AKS 
negali užtikrinti reikalingo geriamojo 
vandens tiekimo saugumo lygio ir šio 
straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų laikymosi.

Or. en

Pakeitimas 234
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas



PE500.412v01-00 8/46 AM\917996LT.doc

LT

Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medžiagų, kurioms taikomi nuosėdų ir
(arba) biotos AKS, atveju valstybės narės 
atlieka medžiagos atitinkamoje terpėje 
stebėseną bent kartą per metus, nebent 
remiantis techninėmis žiniomis ir ekspertų 
sprendimu būtų pagrįsta taikyti kitokį 
intervalą.

4. Medžiagų, kurioms taikomi nuosėdų ir
(arba) biotos AKS, atveju valstybės narės
kas šešerius metus atlieka medžiagos 
atitinkamoje terpėje stebėseną bent kartą 
per metus, nebent remiantis techninėmis 
žiniomis ir ekspertų sprendimu būtų 
pagrįsta taikyti kitokį intervalą.

Or. pl

Pakeitimas 235
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 4 straipsnio 3 dalyje įterpiamas šis 
punktas:
„ba) ir palaipsniui panaikinamas per 
vieną valdymo ciklą.“

Or. en

Pakeitimas 236
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis straipsnis:
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„5a straipsnis
Kontrolės priemonės

1. Europos Komisija užtikrina, kad 
medžiagoms, priskirtoms prie prioritetinių 
medžiagų arba prioritetinių pavojingų 
medžiagų pagal Direktyvą 2000/60/EB, be 
kita ko, būtų taikomos kontrolės 
priemonės, nustatytos pagal galiojančius 
Europos Sąjungos teisės aktus:
a) Europos Komisija prašo Europos 
cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 
parengti dokumentaciją dėl galimo 
medžiagų, kurioms taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1907/2006, įtraukimo į XIV 
priedą pagal minėto reglamento 57 
straipsnio f punktą. Dokumentacijoje 
pakanka pateikti nuorodą į šios direktyvos 
I priede esantį įrašą;
b) Europos Komisija pateikia apribojimą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 68 
straipsnio 1 dalį prioritetinėms 
medžiagoms ir prioritetinėms pavojingoms 
medžiagoms, kai pavojų iš esmės kelia 
išmetamieji teršalai iš importuotų 
gaminių.
2. Valstybės narės ir Europos Komisija 
užtikrina, kad medžiagoms, pagal šią 
direktyvą priskirtoms prie prioritetinių 
medžiagų arba prioritetinių pavojingų 
medžiagų, kurioms taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1107/2009, būtų taikomos šios 
kontrolės priemonės:
a) atliekant pakartotinį prioritetinių 
medžiagų autorizacijos liudijimo 
vertinimą arba jį atnaujinant užtikrinama, 
kad būtų nuosekliai mažinamas į vandenį 
išleidžiamų teršalų kiekis;
b) atliekant pakartotinį prioritetinių 
pavojingų medžiagų autorizacijos 
liudijimo vertinimą užtikrinama, kad 
medžiaga būtų pakeista kita. Jei nėra 
alternatyvų, autorizacijos liudijimas gali 
būti suteiktas ribotam laikotarpiui ir 
uždaroms sistemoms.
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c) bet koks pesticidų, kurie buvo priskirti 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų, 
patvirtinimas panaikinamas ir 20 metų po 
to, kai medžiaga buvo priskirta prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų, 
suteikiamas joks naujas patvirtinimas.
3. Valstybės narės ir Europos Komisija 
užtikrina, kad medžiagoms, pagal šią 
direktyvą priskirtoms prie prioritetinių 
medžiagų arba prioritetinių pavojingų 
medžiagų, kurioms galioja 2012 m. 
gegužės 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 
dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir 
jų naudojimo1, taikomas nuo 2013 m. 
rugsėjo 1 d., patvirtinimas nebūtų 
suteiktas, jeigu nesilaikoma minėto 
reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
sąlygų.“

_____________________

1 OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 89 pakeitimas.)

Pagrindimas

Pagal Vandens pagrindų direktyvą Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina konkrečias 
priemones, kuriomis kovojama su vandens tarša, kai ją kelia atskiri teršalai ar teršalų grupės, 
o Komisija pateikia pasiūlymus dėl kontrolės priemonių, kuriomis nuosekliai mažinamas 
prioritetinių medžiagų išleidimas, išmetimas ir nuotėkiai ir, visų pirma, siekiama nutraukti ar 
laipsniškai sustabdyti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ir nuotėkius. 

Pakeitimas 237
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 7 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
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pastraipa:
„Atliekant šią peržiūrą visų pirma 
vertinamos pastangos, kurios turi būti 
dedamos pagal 16 straipsnio 6 dalį, tačiau 
atsižvelgiama ir į priemonių, kurių 
valstybės narės ėmėsi pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 9, 10 straipsnius ir 
16 straipsnio 8 dalį, veiksmingumą.“

Or. en

Pakeitimas 238
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia reguliarios Direktyvos 2000/60/EB 
X priedo peržiūros, numatytos tos 
direktyvos 16 straipsnio 4 dalyje, rezultatų 
ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos ji 
prideda atitinkamus pasiūlymus, visų pirma 
pasiūlymus nustatyti naujas prioritetines ar 
prioritetines pavojingas medžiagas arba 
tam tikras prioritetines medžiagas priskirti 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų ir 
prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS.“

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai
kas ketverius metus pateikia reguliarios 
Direktyvos 2000/60/EB X priedo 
peržiūros, numatytos tos direktyvos 16 
straipsnio 4 dalyje, rezultatų ataskaitą.
Prireikus prie ataskaitos ji prideda 
atitinkamus pasiūlymus, visų pirma 
pasiūlymus nustatyti naujas prioritetines ar 
prioritetines pavojingas medžiagas arba 
tam tikras prioritetines medžiagas priskirti 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų ir 
prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS.“
Nustatant AKS vertę atskiroms 
medžiagoms, mišiniui turėtų būti 
taikomas neapibrėžtumo koeficientas 100.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 94 pakeitimas.)

Pagrindimas

Nesant konkrečių žinių apie tikslią mišinių sudėtį tinkamiausia būtų pridėti papildomą 
neapibrėžtumo koeficientą svarstant tokių mišinių poveikį. Šiuo metu taikant neapibrėžtumo 
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koeficientus neatsižvelgiama į mišinių toksiškumą, ir kokybės standartų nustatymas atskiroms 
medžiagoms realiai nėra reikšmingas vertinant sudėtinius aplinkoje esančius mišinius.

Pakeitimas 239
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia reguliarios Direktyvos 2000/60/EB 
X priedo peržiūros, numatytos tos 
direktyvos 16 straipsnio 4 dalyje, rezultatų 
ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos ji 
prideda atitinkamus pasiūlymus, visų pirma 
pasiūlymus nustatyti naujas prioritetines ar 
prioritetines pavojingas medžiagas arba 
tam tikras prioritetines medžiagas priskirti 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų ir 
prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS.“

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia reguliarios Direktyvos 2000/60/EB 
X priedo peržiūros, numatytos tos 
direktyvos 16 straipsnio 4 dalyje, rezultatų 
ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos ji 
prideda atitinkamus pasiūlymus, visų pirma 
pasiūlymus nustatyti naujas prioritetines ar 
prioritetines pavojingas medžiagas arba 
tam tikras prioritetines medžiagas priskirti 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų ir 
prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS. Atliekant 
nustatymą ir atitinkamuose pasiūlymuose 
užtikrinama derėjimas su visais esamais 
autorizacijos liudijimais ir vertinimais 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentų (EB) Nr. 1907/2006 ir 
Nr. 1107/2009, taip pat Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvų 98/8/EB, 
2001/82/EB ir 2001/83/EB nuostatas.“

Or. de

Pakeitimas 240
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 a straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Medžiagų, kurioms būdingos visur 
esančių patvarių, bioakumuliacinių ir 
toksiškų medžiagų savybės, cheminė būklė 
neturėtų būti vertinama, jeigu vienos iš 
šių medžiagų natūrali foninė 
koncentracija paviršinio vandens 
telkinyje, kurį reikia įvertinti, viršija AKS.

Or. de

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į tai, kad daug išvardytų medžiagų (metalų, hormonų ir kt.), jei ir 
nedideliais kiekiais, gali savaime būti vandenyse. Reikia atsižvelgti į natūralią foninę 
koncentraciją. Komisijos pasiūlyme pirma dalis taikoma nepažeidžiant Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte, 11 straipsnio 3 dalies k punkte ir 16 straipsnio 6 
dalyje nustatytų tikslų ir įpareigojimų.

Pakeitimas 241
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdyti mažesnio intensyvumo 
stebėseną nei ta prioritetinių medžiagų 
stebėsena, kurios reikalaujama pagal šios 
direktyvos 3 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 
2000/60/EB V priedą, su sąlyga, kad 
stebėsena yra reprezentatyvi ir kad jau 
esama statistiškai tvirtos šių medžiagų 
buvimo vandens aplinkoje stebėsenos 
bazinės linijos, apimančios bent vieną 
šešerių metų trukmės upių baseinų 
valdymo planavimo ciklą.

b) vykdyti mažesnio intensyvumo 
stebėseną nei ta prioritetinių medžiagų 
stebėsena, kurios reikalaujama pagal šios 
direktyvos 3 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 
2000/60/EB V priedą, su sąlyga, kad 
stebėsena yra reprezentatyvi ir kad jau 
esama statistiškai tvirtos šių medžiagų 
buvimo vandens aplinkoje stebėsenos 
bazinės linijos, apimančios bent vieną 
šešerių metų trukmės upių baseinų 
valdymo planavimo ciklą. Stebėsena gali 
būti vykdoma vienų metų ciklu, kol 
galioja vandens aplinkos valdymo planai, 
t. y. kas tris mėnesius vandenyse ir kartą 
per metus kitoje terpėje, jeigu per pirmus 
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šešerius metus neužregistruojama jokio 
šių medžiagų koncentracijos padidėjimo ir 
raidos pokyčių.

Or. pl

Pakeitimas 242
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 25 medžiagos arba medžiagų
grupės, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė. Medžiagos atrenkamos iš 
tų medžiagų, kurios, turimais duomenimis, 
Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę 
vandens aplinkai arba per ją. Atrinkdama į 
stebėjimo sąrašą įtrauktinas medžiagas, 
Komisija atsižvelgia į visą turimą 
informaciją, įskaitant mokslinių tyrimų 
projektus, pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
ir 8 straipsnius valstybių narių sudarytas 
apibūdinimo ir stebėsenos programas ir 
informaciją apie gamybos apimtis, 
naudojimo būdus, koncentraciją aplinkoje 
ir poveikį, įskaitant informaciją, surinktą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 98/8/EB, 2001/82/EB bei 
2001/83/EB ir pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 
ir (EB) Nr. 1107/2009.

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 10 medžiagų arba medžiagų
grupių, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė. Medžiagos atrenkamos iš 
tų medžiagų, kurios, turimais duomenimis, 
Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę 
vandens aplinkai arba per ją. Atrinkdama į 
stebėjimo sąrašą įtrauktinas medžiagas, 
Komisija atsižvelgia į visą turimą 
informaciją, įskaitant mokslinių tyrimų 
projektus, pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
ir 8 straipsnius valstybių narių sudarytas 
apibūdinimo ir stebėsenos programas ir 
informaciją apie gamybos apimtis, 
naudojimo būdus, koncentraciją aplinkoje 
ir poveikį, įskaitant informaciją, surinktą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 98/8/EB, 2001/82/EB bei 
2001/83/EB ir pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 
ir (EB) Nr. 1107/2009.

Or. pl

Pakeitimas 243
Csaba Sándor Tabajdi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 25 medžiagos arba medžiagų 
grupės, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė. Medžiagos atrenkamos iš 
tų medžiagų, kurios, turimais duomenimis, 
Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę 
vandens aplinkai arba per ją. Atrinkdama į 
stebėjimo sąrašą įtrauktinas medžiagas, 
Komisija atsižvelgia į visą turimą 
informaciją, įskaitant mokslinių tyrimų 
projektus, pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
ir 8 straipsnius valstybių narių sudarytas 
apibūdinimo ir stebėsenos programas ir 
informaciją apie gamybos apimtis, 
naudojimo būdus, koncentraciją aplinkoje 
ir poveikį, įskaitant informaciją, surinktą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 98/8/EB, 2001/82/EB* bei 
2001/83/EB** ir pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) 
Nr. 1907/2006 ir (EB) Nr. 1107/2009***.

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 25 medžiagos arba medžiagų 
grupės, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė. Medžiagos atrenkamos iš 
tų medžiagų, kurios, turimais duomenimis, 
Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę 
vandens aplinkai arba per ją. Prioritetas 
turėtų būti teikiamas toms medžiagoms, 
kurių prioritetiškumui nustatyti 
nepakanka turimų stebėsenos duomenų. 
Atrinkdama į stebėjimo sąrašą įtrauktinas 
medžiagas, Komisija atsižvelgia į visą 
turimą informaciją, įskaitant
prioritetiškumo nustatymo procedūros, 
atliktos pagal šią direktyvą, rezultatus,
mokslinių tyrimų projektus, pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 5 ir 8 straipsnius 
valstybių narių sudarytas apibūdinimo ir 
stebėsenos programas ir informaciją apie 
gamybos apimtis, naudojimo būdus, 
koncentraciją aplinkoje ir poveikį, įskaitant 
informaciją, surinktą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/8/EB,
2001/82/EB bei 2001/83/EB ir pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 ir (EB) 
Nr. 1107/2009.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 110 pakeitimas.)

Pagrindimas

Rengdamasi šiuo metu vykstančiai prioritetinių medžiagų peržiūrai, Europos Komisija atliko 
atranką iš 2000 cheminių medžiagų sąrašo. Dėl reguliaraus duomenų srauto, kuris susidaro 
stebint medžiagas, esančias stebėjimo sąraše, prioritetiškumo nustatymo procedūra tampa 
veiksmingesnė. Reikėtų atsižvelgti į turimus stebėsenos duomenis ir naujus mokslinių tyrimų 
rezultatus. Patartina naudoti duomenis, kurie buvo surinkti rengiant dabartinį pasiūlymą.
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Pakeitimas 244
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai įgaliojama pagal 10 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo 
sudarymo.

2. Komisija įgaliojama pagal 10 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo 
sudarymo papildymo ir prireikus 
atnaujinimo.

Or. fr

Pakeitimas 245
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro iki [...].

3. Į pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo 
sąrašą įeina II priede jau išvardytos 
medžiagos ir Komisija jį papildo ir 
prireikus atnaujina iki [...].

Or. fr

Pakeitimas 246
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro iki [...].

3. Remdamasi moksline procedūra, kuri 
grindžiama objektyviais ir skaidriais 
kriterijais ir kurioje dalyvauja valstybės 
narės ir atitinkamos suinteresuotosios 
šalys, pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo 
sąrašą Komisija sudaro iki [...].

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 132 pakeitimas.)

Pagrindimas

Medžiagos, kurios bus įtrauktos į pirmą stebėjimo sąrašą, turi būti atrankos, grindžiamos 
objektyviais kriterijais ir visų susijusių suinteresuotųjų šalių rekomendacijomis, rezultatas. 
Taip galima užtikrinti, kad medžiagos, kurių nereikia stebėti, nebūtų įtrauktos į stebėjimo 
sąrašą ir būtų lengvai išvengta išlaidų, patiriamų dėl nereikalingos stebėsenos.

Pakeitimas 247
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės vykdo kiekvienos į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 12 
mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda per 
tris mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

4. Valstybės narės vykdo kiekvienos į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 12 
mėnesių laikotarpiu, skaičiuojant nuo
pirmos metų dienos, ir ne anksčiau kaip 
praėjus 6 mėnesiams nuo medžiagos 
įtraukimo į stebėjimo sąrašą.

Or. pl

Pakeitimas 248
Sophie Auconie
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės vykdo kiekvienos į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 12
mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda per 
tris mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

4. Valstybės narės vykdo kiekvienos į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 6
mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda per 
tris mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

Or. fr

Pakeitimas 249
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parinkdamos reprezentatyvias kiekvienos 
medžiagos stebėsenos vietas, dažnumą ir 
laiką valstybės narės atsižvelgia į 
medžiagos naudojimo būdus. Stebėsena 
vykdoma ne rečiau kaip kartą per metus.

Parinkdamos reprezentatyvias kiekvienos 
medžiagos stebėsenos vietas, dažnumą ir 
laiką valstybės narės atsižvelgia į 
medžiagos naudojimo būdus. Stebėsena 
vykdoma ne rečiau kaip penkis kartus per 
metus; atitinkamas trumpiausias 
intervalas yra du mėnesiai.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 141 pakeitimas.)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti gerą duomenų stebėsenos kokybę ir patikimus rezultatus būsimiems 
sprendimams priimti, stebėsena turėtų būti vykdoma ne rečiau kaip penkis kartus per metus.
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Pakeitimas 250
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės per 18 mėnesių nuo 
medžiagos įtraukimo į stebėjimo sąrašą, o 
vėliau kas 12 mėnesių, kol medžiaga yra 
sąraše, Komisijai pateikia pagal 4 dalį 
vykdomos stebėsenos rezultatų ataskaitą. Į 
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
stebėsenos vietos reprezentatyvumą ir 
stebėsenos strategiją.

5. Valstybės narės per 18 mėnesių nuo 
medžiagos įtraukimo į stebėjimo sąrašą, o 
vėliau kas 12 mėnesių, kol medžiaga yra 
sąraše, Komisijai pateikia pagal 4 dalį 
vykdomos stebėsenos rezultatų ataskaitą. Į 
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
stebėsenos vietą ir stebėsenos strategiją.

Or. pl

Pakeitimas 251
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
8 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Įterpiamas šis straipsnis:
„8c straipsnis

Specialios nuostatos dėl farmacijos 
produktų

Pagal Vandens pagrindų 
direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 9 dalį 
Komisija per dvejus metus parengia 
strategiją dėl kovos su vandens tarša 
farmacijos produktais. Ją visų pirma 
sudaro:
– jei tikslinga, nuostatos dėl to, kad pagal 
vaistų teikimo rinkai procedūrą būtų 
labiau atsižvelgiama į vaistų poveikį 



PE500.412v01-00 20/46 AM\917996LT.doc

LT

aplinkai (Direktyva 2001/83, 
Direktyva 2011/83, 
Reglamentas 726/2004);
– vandens aplinkoje aptinkamų 
farmacijos produktų keliamos rizikos 
vertinimas ir pasiūlymai, kaip sumažinti 
jų kiekį;
– informacija, kuria remiantis galima 
įvertinti siūlomų priemonių ekonominį 
veiksmingumą.
Rengti šią strategiją Komisijai padeda 
Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnyje 
nurodytas komitetas.

Or. fr

Pakeitimas 252
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
I priedo B dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. I priedo B dalies 3 punktas 
pakeičiamas taip:
3. Šiame priede nustatyti AKS išreiškiami 
kaip bendra koncentracija visame 
vandens mėginyje; tai netaikoma kadmiui, 
švinui, gyvsidabriui ir nikeliui (toliau –
metalai). Metalų atveju AKS nurodo 
ištirpusių metalų koncentraciją, t. y. 
ištirpinto vandens mėginio fazę, gaunamą 
filtruojant 0,45 μm filtru arba taikant bet 
kokį lygiavertį pradinio apdorojimo būdą, 
arba, jei nurodoma, biologiškai 
įsisavinamą koncentraciją.

Valstybės narės, lygindamos stebėsenos 
rezultatus su AKS, gali atsižvelgti į:
a) natūralią foninę metalų ir jų junginių 
koncentraciją, jeigu ji trukdo laikytis AKS 
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vertės, ir
b) vandens kietumą, pH vertę ar kitus 
vandens kokybės parametrus, kurie daro 
poveikį biologiniam metalų 
įsisavinamumui; biologinio 
įsisavinamumo koncentracija nustatoma 
taikant tinkamus biologinio 
įsisavinamumo modelius.“

Or. it

Pakeitimas 253
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės iki ...* praneša 
Komisijai apie priemones, kurias jos 
nustatė pagal Direktyvos 2000/60/EB 9, 
10 straipsnius ir 16 straipsnio 8 dalį, kad 
kontroliuotų prioritetinių medžiagų 
išmetimą ir paskatintų ieškoti alternatyvų 
ir naujų technologijų arba išmetimo 
kontrolės būdų. Atsižvelgdamos į tai, 
valstybės narės visų pirma praneša apie 
savo patirtį vykdant viešojo sektoriaus 
partnerystę, mokslinį ir techninį 
bendradarbiavimą, pakeitimo planus ir 
ekonomines paskatas. Atitinkama 
ataskaita turėtų būti paskelbta Komisijos 
svetainėje iki ...**.
_________________

*OL, prašom įrašyti datą: 3 metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.
OL, prašom įrašyti datą: 4 metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 254
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 41 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 41 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 255
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 43 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 43 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 256
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 46 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 46 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrinas

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(43) Netaikoma Netaikoma Heksabromciklododekanai (HBCDD) X

Pakeitimas

Išbraukta.



AM\917996LT.doc 23/46 PE500.412v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 257
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 46 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 46 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 258
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 47 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 47 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(46) 57-63-6 200-342-2 17 alfa-etinilestradiolis

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(46) 57-63-6 200-342-2 17 alfa-etinilestradiolis

Pakeitimas

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 259
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 47 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 47 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 260
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 48 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 48 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolis

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolis

Pakeitimas

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 261
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo lentelės 48 eilutė
Direktyva 2000/60/EB
X priedo lentelės 48 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 262
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės antraštinė dalis
Direktyva 2008/105/EB
II priedo lentelės antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenakas

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenakas

Pakeitimas

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 263
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 5 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Nr. Medžiagos 
pavadinim
as

CAS 
numeris

MV–AKS
Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV–AKS
Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK–AKS
Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK–AKS
Kiti 
paviršiniai 
vandenys

AKS
biota

Pakeitimas

Nr. Medžiagos 
pavadinim
as

CAS 
numeris

MV–AKS1

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV–
AKS1

Kiti
paviršinia
i 
vandenys

DLK–AKS1

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK–AKS
Kiti 
paviršiniai 
vandenys

AKS
biota

__________________________
1 Valstybės narės pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies 1a pastraipą nustato griežtesnį 
AKS paviršinio vandens telkiniams, kurie naudojami žmonėms vartoti skirtam vandeniui 
tiekti. Prie medžiagų, į kurias reikia atsižvelgti šiuo atveju, priskiriamos 1, 3, 4, 10, 13, 19, 
27, 29, 29a, 29b, 36 ir 38 medžiagos.

Komisijos siūlomas tekstas

(5) Brominti 
difenileteriai

32534-81-9 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Pakeitimas

(5) Brominti 
difenileteriai

32534-81-9 0,0005 0,0002 Netaiko
ma

Netaiko
ma

Netaiko
ma
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Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju tai, kad duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per 
aukštus saugumo rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni 
nei tyrimais įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo 
vertinimo. Be to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės 
metodų.

Pakeitimas 264
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 5 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 5 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo.

Pakeitimas 265
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 15 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(5) Brominti 
difenileteriai

32534-81-9 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Pakeitimas

(5) Brominti 
difenileteriai

32534-81-9 0,0005 0,0002 Netaiko
ma

Netaiko
ma

Netaik
oma
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Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju tai, kad duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per 
aukštus saugumo rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni 
nei tyrimais įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo 
vertinimo. Be to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės 
metodų.

Pakeitimas 266
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 15 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 15 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo.

Komisijos siūlomas tekstas

(15) Fluorantenas 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Pakeitimas

(15) Fluorantenas 206-44-0 0,1 0,1 1 1 -

Komisijos siūlomas tekstas

(15) Fluorantenas 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Pakeitimas

(15) Fluorantenas 206-44-0 0,1 0,1 1 1 -
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Pakeitimas 267
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 21 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 21 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju tai, kad duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per 
aukštus saugumo rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni 
nei tyrimais įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo 
vertinimo. Be to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės 
metodų. 

Pakeitimas 268
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 21 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 21 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(21) Gyvsidabris ir jo 
junginiai

7439-97-6 0,07 0,07 20

Pakeitimas

(21) Gyvsidabris ir jo 
junginiai

7439-97-6 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodomos ribos, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Be 
to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 269
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 22 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 22 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir 

Komisijos siūlomas tekstas

(21) Gyvsidabris ir jo 
junginiai

7439-97-6 0,07 0,07 20

Pakeitimas

(21) Gyvsidabris ir jo 
junginiai

7439-97-6 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Komisijos siūlomas tekstas

(22) Naftalenas 91-20-3 2 2 130 130

Pakeitimas

(22) Naftalenas 91-20-3 ? ? ? ? ?
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įvykdomumo vertinimo. Vidutinė metinė vertė ir didžiausia leidžiama koncentracija turi derėti 
tarpusavyje.  Šių medžiagų atveju taip nėra. 

Pakeitimas 270
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 22 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 22 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštą saugumo 
rodiklį. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais įrodoma 
riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra vienodų 
ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 271
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 35 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 35 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(22) Naftalenas 91-20-3 2 2 130 130

Pakeitimas

(22) Naftalenas 91-20-3 ? ? ? ? ?
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Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Be 
to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 272
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 35 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 35 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pakeitimas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1

Komisijos siūlomas tekstas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pakeitimas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1



AM\917996LT.doc 33/46 PE500.412v01-00

LT

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo.

Pakeitimas 273
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 35 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 35 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Siūlomo perfluoroktansulfonrūgšties ir jos darinių (PFOS) MV–AKS ribinės vertės atliekant 
tyrimus patvirtinti neįmanoma. Tai galima padaryti tik tiriant išvalytą nuotekų vandenį, kai 
koncentracija yra 25 ng/L. Be to, tokiu atveju paviršiniam vandeniui nustatyta ribinė vertė 
būtų griežtesnė nei nustatyta geriamajam vandeniui. Pagal Direktyvą 2006/122/EB PFOS jau 
plačiai taikomas draudimas naudoti, ES juos leidžiama naudoti tik galvanizacijai, nes šioje 
srityje iki šiol nėra jokių alternatyvų. Galvanizacija yra siaura, tačiau ES ekonomiškai svarbi 
sritis.

Pakeitimas 274
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 38 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pakeitimas

(35) Perfluoroktansul
fonrūgštis ir jos 
dariniai (PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 38 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir 
įvykdomumo vertinimo. Vidutinė metinė vertė ir didžiausia leidžiama koncentracija turi derėti 
tarpusavyje.  

Pakeitimas 275
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 38 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 38 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštą saugumo 
rodiklį. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais įrodoma 

Komisijos siūlomas tekstas

(38) Aklonifenas 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Pakeitimas

(38) Aklonifenas 74070-46-5 ? ? ? ?

Komisijos siūlomas tekstas

(38) Aklonifenas 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Pakeitimas

(38) Aklonifenas 74070-46-5 ? ? ? ?
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riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra vienodų 
ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 276
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 41 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 41 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 277
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 41 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 41 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 

Komisijos siūlomas tekstas

(41) Cipermetrinas 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(41) Cipermetrinas 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pakeitimas

(41) Cipermetrinas 52315-07-8 ? ? ? ?
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rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Be 
to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 278
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 41 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 41 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštą saugumo 
rodiklį. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais įrodoma 
riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra vienodų 
ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 279
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 42 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 42 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(41) Cipermetrinas 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pakeitimas

(41) Cipermetrinas 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Be 
to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 280
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 42 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 42 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštą saugumo 
rodiklį. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais įrodoma 
riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra vienodų 
ir tinkamų analizės metodų.

Komisijos siūlomas tekstas

(42) Dichlorvosas 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Pakeitimas

(42) Dichlorvosas 62-73-7 ? ? ? ?

Komisijos siūlomas tekstas

(42) Dichlorvosas 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Pakeitimas

(42) Dichlorvosas 62-73-7 ? ? ? ?
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Pakeitimas 281
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 43 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 43 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 282
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 43 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 43 eilutė

Or. de

Komisijos siūlomas tekstas

(43) Heksabromci
klododekanas 
(HBCDD)

Žr. Direktyvos 
2000/60/EB X priedo 
12 išnašą

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(43) Heksabromciklo
dodekanas 
(HBCDD)

Žr. Direktyvos 
2000/60/EB X priedo 12 
išnašą

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Pakeitimas

(43) Heksabromciklo
dodekanas 
(HBCDD)

Žr. Direktyvos 
2000/60/EB X priedo 12 
išnašą

? ? ? ?
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Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra 
vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 283
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 44 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 44 eilutė

Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais 
įrodoma riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Be 
to, norint nustatyti tokią mažą koncentraciją, nėra vienodų ir tinkamų analizės metodų.

Pakeitimas 284
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 45 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 45 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(44) Heptachloras ir 
heptachloro 
epoksidas

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Pakeitimas

(44) Heptachloras ir 
heptachloro 
epoksidas

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Or. de

Pagrindimas

AKS nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštus saugumo 
rodiklius. Skaičiavimais nustatytų AKS atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir 
įvykdomumo vertinimo. Vidutinė metinė vertė ir didžiausia leidžiama koncentracija turi derėti 
tarpusavyje.  Šių medžiagų atveju taip nėra. 

Pakeitimas 285
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 45 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 45 eilutė

Or. de

Pagrindimas

Vertės turi būti sumažintos, kad vidutinės trukmės laikotarpiu jų būtų galima laikytis. AKS 
nustatymo metodika Komisijos pasiūlyme paaiškinama neužtektinai. Šiuo atveju tai, kad 
duomenys buvo netinkami ar jų neturėta, buvo kompensuota nustatant per aukštą saugumo 
rodiklį. Skaičiavimais nustatytų AKS, kurie iš dalies yra gerokai mažesni nei tyrimais įrodoma 
riba, atveju trūksta rizikos ir naudos santykio tyrimų ir įvykdomumo vertinimo. Nėra vienodų 
ir tinkamų analizės metodų.

Komisijos siūlomas tekstas

(45) Terbutrinas 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Pakeitimas

(45) Terbutrinas 886-50-0 ? ? ? ?

Komisijos siūlomas tekstas

(45) Terbutrinas 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Pakeitimas

(45) Terbutrinas 886-50-0 ? ? ? ?
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Pakeitimas 286
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 46 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 46 eilutė

Or. fr

Pakeitimas 287
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 46 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 46 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 288
Sophie Auconie

Komisijos siūlomas tekstas

(46) 17 alfa-etinilestradiolis 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Netaiko
ma

Netaikom
a

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(46) 17 alfa-etinilestradiolis 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Netaiko
ma

Netaiko
ma

Pakeitimas

Išbraukta.
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 47 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 47 eilutė

Or. fr

Pakeitimas 289
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 47 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 47 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 290
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 48 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

(47) 17beta-estradiolis 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Netaiko
ma

Netaikom
a

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(47) 17beta-estradiolis 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Netaiko
ma

Netaiko
ma

Pakeitimas

Išbraukta.
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Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 48 eilutė

Or. fr

Pakeitimas 291
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo lentelės 48 eilutė
Direktyva 2008/105/EB
I priedo lentelės 48 eilutė

Or. pl

Pakeitimas 292
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 13 išnaša
Direktyva 2008/105/EB
I priedo A dalies 13 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 Šie AKS susiję su biologiškai 
prieinamomis šių medžiagų 

13 Šie AKS susiję su biologiškai 
įsisavinamomis šių medžiagų 
koncentracijomis. Jei biotinis ligando 

Komisijos siūlomas tekstas

(48) Diklofenakas 15307-79-6 0,1 0,01 Netaikoma Netaikoma

Pakeitimas

Išbraukta.

Komisijos siūlomas tekstas

(48) Diklofenakas 15307-79-6 0,1 0,01 Netaikoma Netaikoma

Pakeitimas

Išbraukta.



PE500.412v01-00 44/46 AM\917996LT.doc

LT

koncentracijomis. modelis (angl. Biotic Ligand Model, BLM) 
netinkamas konkrečiomis tam tikros 
valstybės narės sąlygomis, ta valstybė narė 
gali taikyti AKS, nustatytus šioje 
direktyvoje.

Or. fi

Pagrindimas

Siūlomi AKS buvo nustatyti remiantis BLM. Šis modelis tinkamas tik vidaus vandenims, 
kuriuose sąlygos yra tokios, kaip etaloninės šio modelio sąlygos. Modelio taikymo jūrų 
vandenyse tyrimų nėra. Kadangi čia dar esama didelių spragų, dabartinis nikeliui taikomas 
AKS dar turi likti galioti, o metalų biologinio įsisavinamumo nustatymo modeliai turi būti 
toliau vystomi taip, kad juos būtų galima naudoti siekiant nustatyti biologinį įsisavinamumą 
visos Europos vidaus ir jūrų vandenyse.

Pakeitimas 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
II priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
IIa PRIEDAS

„II PRIEDAS
MEDŽIAGOS ĮTRAUKTINOS, INTER ALIA, Į KOMISIJOS SUDARYTĄ PIRMĄ 

STEBĖJIMO SĄRAŠĄ

CAS numeris1 ES numeris2 Medžiagos pavadinimas

57-63-6 200-342-2 17 alfa-etinilestradiolis

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolis

15307-79-6 239-346-4 Diklofenakas

__________________________
1 CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
2 ES numeris: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS) arba Europos 
naujų ar paskelbtų cheminių medžiagų sąrašas (ELINCS).

Or. en
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Pagrindimas

Etinilestradiolis, estradiolis ir diklofenakas buvo išsamiai moksliškai įvertinti, tačiau 
atliekant šį įvertinimą nebuvo atsakyta į visus mokslinius klausimus, pvz., nebuvo galima 
atsižvelgti į naujų diklofenako tyrimų rezultatus. Įtraukus šias medžiagas į sąrašą 
mokslininkams būtų sudaryta galimybė sukaupti daugiau duomenų ir priimti pagrįstus 
sprendimus.

Pakeitimas 294
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
II priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
IIa PRIEDAS

„II PRIEDAS 
MEDŽIAGOS ĮTRAUKTINOS, INTER ALIA, Į KOMISIJOS SUDARYTĄ PIRMĄ 

STEBĖJIMO SĄRAŠĄ

CAS numeris1 ES numeris2 Medžiagos pavadinimas

57-63-6 200-342-2 17 alfa-etinilestradiolis

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolis

15307-79-6 239-346-4 Diklofenakas

__________________________
1 CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
2 ES numeris: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS) arba Europos 
naujų ar paskelbtų cheminių medžiagų sąrašas (ELINCS).

Or. en

Pagrindimas

Šių medžiagų koncentracija ES vandenyse nežinoma, nes Komisija E2 atveju turi tik dviejų 
valstybių narių stebėjimo duomenis, o EE2 atveju – atitinkamus trijų valstybių narių 
duomenis. Bet kuriuo atveju reikia daugiau duomenų; SANCO generalinis direktoratas šiuo 
metu rengia studiją, kurioje siekiama nustatyti, kiek dirvožemis, vanduo ir kt. užteršti 
farmacijos produktų likučiais ir koks šių likučių poveikis visuomenės sveikatai.
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Pakeitimas 295
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
II a priedas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
II priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
IIa PRIEDAS

„II PRIEDAS
MEDŽIAGOS ĮTRAUKTINOS, INTER ALIA, Į KOMISIJOS SUDARYTĄ PIRMĄ 

STEBĖJIMO SĄRAŠĄ

CAS numeris1 ES numeris2 Medžiagos pavadinimas
1066-51-9 Netaikoma Aminometilfosfoninė rūgštis (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Karbamazepinas
57-12-5 Netaikoma Laisvasis cianidas
1071-83-6 213-997-4 Glifosatas
15687-27-1 239-784-6 Ibprofenas
3380-34-5 222-182-2 Triklosanas
9029-97-4 231-175-3 Cinkas ir cinko junginiai
57-63-6 200-342-2 17 alfa-etinilestradiolis
50-28-2 200-023-8 17 beta-estradiolis
15307-79-6 239-346-4 Diklofenakas
__________________________
1 CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
2 ES numeris: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (angl. European Inventory 
of Existing Commercial Substances, EINECS) arba Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas 
(angl. European List of Notified Chemical Substances, ELINCS).

Or. fr


