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Poprawka 226
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z art. 191 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
opracowując politykę w dziedzinie 
środowiska, Unia uwzględnia dostępne 
dane naukowo-techniczne, warunki 
środowiska w różnych regionach Unii, 
potencjalne korzyści i koszty, które mogą 
wynikać z działania lub z zaniechania 
działania, oraz gospodarczy i społeczny 
rozwój Unii jako całości i zrównoważony 
rozwój jej regionów. Przy opracowywaniu 
opłacalnej i proporcjonalnej polityki 
dotyczącej zanieczyszczenia chemicznego 
wód powierzchniowych, w tym przy 
przeglądzie wykazu substancji 
priorytetowych zgodnie z art. 16 ust. 4 
dyrektywy 2000/60/WE, należy 
uwzględniać czynniki naukowe, 
środowiskowe i społeczno-gospodarcze, 
w tym zagadnienia dotyczące ochrony 
zdrowia. W tym celu w pierwszej 
kolejności należy konsekwentnie wdrożyć 
podstawową zasadę „zanieczyszczający 
płaci”, określoną w dyrektywie wodnej 
(2000/60/WE).

Or. de

Poprawka 227
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
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płaci” środki służące zmniejszeniu ilości 
odprowadzanych substancji muszą być 
w miarę możliwości wdrażane już 
bezpośrednio u źródła, a nie dopiero 
wtedy, gdy substancje te dostaną się do 
wód powierzchniowych.

Or. de

Uzasadnienie

Przy wdrażaniu wykazu substancji priorytetowych należy także uwzględnić substancje 
rozproszone i pośrednie. Wiele wymienionych substancji dostaje się do wód 
powierzchniowych nie bezpośrednio, lecz pośrednio. Aby zapewnić jak najbardziej opłacalną 
kombinację środków służących ochronie wód powierzchniowych, ilość tych odprowadzanych 
substancji należy ograniczyć do minimum w całej UE.

Poprawka 228
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W przypadku niektórych substancji 
norma jakości środowiska oparta na 
danych i czynnikach 
ekotoksykologicznych nie zapewniłaby 
wystarczającego poziomu ochrony w 
zakresie utrzymania jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 
pochodzącej z wód powierzchniowych, 
zgodnie z dyrektywą Rady 98/83/WE z 
dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi1, a także zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 
dyrektywy 2000/60/WE. W związku z tym, 
że nie wszystkie jednolite części wód 
powierzchniowych stanowią źródło 
produkcji wody pitnej, bardziej wskazane 
jest określenie – tam, gdzie to konieczne –
bardziej rygorystycznych norm jakości 
środowiska na poziomie państw 
członkowskich.
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___________________
1 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32

Or. en

Poprawka 229
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Badania pokazują, że pozostałości 
farmaceutyczne mogą stanowić 
zagrożenie dla środowisk wodnych.  
Dlatego należy zająć się tą kwestią od razu 
na poziomie europejskim, mając na 
uwadze uzyskanie jak najlepszego 
stosunku kosztów do korzyści.  Ocena 
ryzyka powinna zostać pogłębiona przy 
pomocy wiarygodnych i porównywalnych 
danych z monitorowania na szczeblu 
unijnym.  W związku z tym mechanizm 
listy obserwacyjnej niniejszej dyrektywy 
będzie musiał pozwolić na gromadzenie 
danych niezbędnych do przyszłego 
przeglądu wykazu substancji 
priorytetowych.  Zgodnie z art. 16 ust. 9 
ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE, 
Komisja Europejska jest odpowiedzialna 
za opracowanie europejskiej strategii na 
rzecz zwalczania zanieczyszczenia wody 
produktami leczniczymi.  W tym 
kontekście przedstawi ona wnioski służące 
wzmocnieniu oceny ryzyka przy 
wprowadzaniu na rynek tych cząsteczek i 
określeniu najbardziej skutecznych 
środków na rzecz zmniejszenia ryzyka do 
możliwego do zaakceptowania poziomu.  
Będzie ona opierać się na wspólnej 
strategii wdrażania ramowej dyrektywy 
wodnej (Common Implementation 
Strategy) na stowarzyszonych 
organizacjach na rzecz monitorowania 
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substancji pojawiających się w 
środowisku (NORMAN) i na Wspólnym 
Centrum Badawczym.

Or. fr

Poprawka 230
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia Komisji 
ukierunkowanych, wysokiej jakości 
informacji z monitorowania dotyczących 
stężenia substancji w środowisku wodnym 
potrzebny jest nowy mechanizm, w którym 
nacisk kładzie się na nowe substancje 
zanieczyszczające i substancje, w 
przypadku których dostępne dane z 
monitorowania są niedostatecznej jakości 
do celów oceny ryzyka. Nowy mechanizm 
powinien ułatwiać gromadzenie tych 
informacji w dorzeczach w całej Unii. By 
utrzymać koszty monitorowania na 
rozsądnym poziomie, mechanizm powinien 
koncentrować się na ograniczonej liczbie 
substancji, w tym znajdujących się 
tymczasowo na liście obserwacyjnej, oraz 
na ograniczonej liczbie miejsc 
monitorowania, lecz dostarczać 
reprezentatywnych danych, które byłyby 
użyteczne w procesie szeregowania na 
poziomie Unii. Lista powinna mieć 
charakter dynamiczny, by móc odpowiadać 
na nowe informacje dotyczące 
potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez 
nowe substancje zanieczyszczające oraz by 
zapobiegać dłuższemu niż konieczne 
monitorowaniu substancji.

(17) W celu zapewnienia Komisji 
ukierunkowanych, wysokiej jakości 
informacji z monitorowania dotyczących 
stężenia substancji w środowisku wodnym 
potrzebny jest nowy mechanizm, w którym 
nacisk kładzie się na nowe substancje 
zanieczyszczające i substancje, w 
przypadku których dostępne dane z 
monitorowania są niedostatecznej jakości 
do celów oceny ryzyka. Nowy mechanizm 
powinien ułatwiać gromadzenie tych 
informacji w dorzeczach w całej Unii. By 
utrzymać koszty monitorowania na 
rozsądnym poziomie, mechanizm powinien 
koncentrować się na ograniczonej liczbie 
substancji, oraz na ograniczonej liczbie 
miejsc monitorowania, lecz dostarczać 
reprezentatywnych danych, które byłyby 
użyteczne w procesie szeregowania na 
poziomie Unii. Lista powinna mieć 
charakter dynamiczny, by móc odpowiadać 
na nowe informacje dotyczące 
potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez 
nowe substancje zanieczyszczające oraz by 
zapobiegać dłuższemu niż konieczne 
monitorowaniu substancji.

Or. pl
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Poprawka 231
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik V – Sekcja 1.3.4 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku V do tej dyrektywy w pkt. 
1.3.4 w tabeli częstotliwość 
monitorowania dla substancji 
priorytetowych zmienia się kolejno dla 
rzek, jezior, wód przejściowych i wód 
przybrzeżnych z 1 miesiąca na 3 miesiące.

Or. pl

Poprawka 232
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo dodaje się następującą 
definicję: "naturalny poziom tła" oznacza 
stężenie substancji w wodzie, która 
występuje naturalnie i nie jest wynikiem 
działalności człowieka.

Or. pl

Poprawka 233
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do jednolitych części wód 
powierzchniowych określonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 
1 dyrektywy 2000/60/WE, państwa 
członkowskie określają bardziej 
rygorystyczne normy jakości środowiska 
dla tych substancji, w przypadku których 
wyżej wspomniane normy nie zapewniają 
niezbędnego poziomu ochrony dla 
zagwarantowania dostaw wody pitnej i 
spełnienia wymogów określonych w ust. 2 
i 3 tego artykułu.

Or. en

Poprawka 234
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku substancji, w odniesieniu 
do których stosuje się środowiskową 
normę jakości dla osadów i/lub fauny i 
flory, państwa członkowskie monitorują 
substancję w odnośnej matrycy co najmniej 
raz do roku, chyba że wiedza techniczna i 
ekspertyza uzasadniają inną częstotliwość.

4. W przypadku substancji, w odniesieniu 
do których stosuje się środowiskową 
normę jakości dla osadów i/lub fauny i 
flory, państwa członkowskie monitorują 
substancję w odnośnej matrycy co najmniej 
raz w roku co 6 lat, chyba że wiedza 
techniczna i ekspertyza uzasadniają inną 
częstotliwość.

Or. pl

Poprawka 235
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
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Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 4 ust. 3 dodaje się lit. ba) 
w brzmieniu:
„ba) oraz ma zostać stopniowo 
wycofywany w okresie jednego cyklu 
gospodarowania.”

Or. en

Poprawka 236
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a

Środki kontrolne
1. W odniesieniu do substancji 
określonych jako substancje priorytetowe 
lub jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE Komisja Europejska 
dopilnowuje, aby stosowano środki 
kontrolne określone w obowiązujących 
przepisach Unii Europejskiej, w tym 
m.in.:
a) w odniesieniu do substancji objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, na podstawie art. 57 
lit. f) tego rozporządzenia Komisja 
Europejska zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA) o 
przygotowanie dokumentacji dotyczącej 
ewentualnego włączenia danej substancji 
do załącznika XIV. Dokumentacja ta 
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może ograniczać się do wskazania 
odniesienia do danego wpisu w załączniku 
I do niniejszej dyrektywy;

b) dla tych substancji priorytetowych i 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, w przypadku których 
głównym źródłem zagrożenia są emisje z 
importowanych artykułów, Komisja 
Europejska wprowadza ograniczenie 
zgodnie z art. 68 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.
2. W odniesieniu do substancji 
określonych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
jako substancje priorytetowe i jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne 
objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 
państwa członkowskie i Komisja 
Europejska dopilnowują, aby stosowane 
były środki kontrolne, w tym m.in.:
a) w odniesieniu do substancji 
priorytetowych ponowna ocena lub 
odnowienie zezwolenia gwarantują, że 
emisje do wody są stopniowo zmniejszane;
b) w odniesieniu do priorytetowych 
substancji niebezpiecznych ponowna 
ocena gwarantuje zastąpienie substancji.
Jeśli nie są dostępne substancje 
alternatywne, można wydać zgodę ważną 
przez ograniczony okres i dla systemów 
zamkniętych;
c) zgodę na wszystkie pestycydy określone 
jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne należy cofnąć i nie można 
wydawać na nie nowej zgody przez okres 
20 lat od włączenia danej substancji do 
wykazu priorytetowych substancji 
niebezpiecznych.
3. W odniesieniu do substancji 
określonych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
jako substancje priorytetowe i jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne 
objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 
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dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych1, obowiązującego 
od dnia 1 września 2013 r., państwa 
członkowskie oraz Komisja Europejska 
dopilnowują, aby nie została wydana 
żadna zgoda, chyba że zostaną spełnione 
warunki określone w art. 5 ust. 2 tego 
rozporządzenia.”

_____________________
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

Or. en

(Zastępuje poprawkę 89)

Uzasadnienie

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną Parlament Europejski i Rada przyjmują szczególne 
środki na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu wody przez poszczególne substancje 
zanieczyszczające lub ich grupy, a Komisja przedstawia wnioski dotyczące kontroli 
stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych, a zwłaszcza 
zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych 
substancji niebezpiecznych.

Poprawka 237
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 7 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Analiza ta dotyczy w szczególności 
koniecznych działań zgodnie z art. 16 ust. 
6 w odniesieniu do skuteczności środków 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 9, 10 i 16 ust. 8 
dyrektywy 2000/60/WE.”

Or. en
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Poprawka 238
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory.”;

Co cztery lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wynik regularnego przeglądu załącznika X 
do dyrektywy 2000/60/WE przewidzianego 
w art. 16 ust. 4 tej dyrektywy. Do 
sprawozdania dołącza w stosownych 
przypadkach odpowiednie propozycje, w 
szczególności propozycje dotyczące 
wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory. Przy określaniu 
wartości normy jakości środowiska dla 
poszczególnych substancji należy przyjąć 
wskaźnik niepewności dotyczący 
mieszaniny na poziomie 100.

Or. en

(Zastępuje poprawkę 94)

Uzasadnienie

Dodanie uzupełniającego wskaźnika niepewności jest najbardziej pragmatycznym sposobem 
na uwzględnienie skutków działania mieszanin w przypadku braku konkretnych informacji na 
temat dokładnego składu mieszaniny. Obecnie stosowane wskaźniki niepewności nie 
uwzględniają toksyczności mieszanin, a ustalanie norm jakości dla pojedynczych substancji 
nie ma sensu w przypadku złożonych mieszanin rzeczywiście występujących w środowisku.



AM\917996PL.doc 13/49 PE500.412v01-00

PL

Poprawka 239
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory.

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory. W trakcie 
wskazywania substancji oraz we 
wszystkich odnośnych propozycjach 
należy zapewnić spójność z wszystkimi 
obowiązującymi zezwoleniami i ocenami 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1907/2006 i rozporządzeniem (WE) 
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz z dyrektywami 98/8/WE, 
2001/82/WE i 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. de

Poprawka 240
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 a – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Z analizy stanu chemicznego należy 
wyłączyć wszechobecne, trwałe, 
wykazujące zdolność do biokumulacji i 
toksyczne substancje, jeżeli stężenie tła 
geogenicznego dla jednej z tych substancji 
w części wód powierzchniowych będącej 
przedmiotem badań przekracza normę 
jakości środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że wiele z wymienionych substancji (metale, hormony itd.) może 
w sposób naturalny występować w wodach, choćby w niewielkich ilościach. Należy 
uwzględnić to stężenie tła geogenicznego. Akapit pierwszy we wniosku Komisji nie narusza 
celów i obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. k) i art. 16 ust. 6 
dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka 241
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzić mniej intensywne 
monitorowanie substancji priorytetowych, 
niż jest to wymagane, zgodnie z art. 3 ust. 
4 niniejszej dyrektywy i załącznikiem V do 
dyrektywy 2000/60/WE, pod warunkiem, 
że monitorowanie jest reprezentatywne i 
istnieją już miarodajne pod względem 
statystycznym podstawy w zakresie 
obecności tych substancji w środowisku 
wodnym, obejmujące co najmniej jeden 
sześcioletni cykl planowania w zakresie 
gospodarowania wodami w dorzeczu.

b) prowadzić mniej intensywne 
monitorowanie substancji priorytetowych, 
niż jest to wymagane, zgodnie z art. 3 ust. 
4 niniejszej dyrektywy i załącznikiem V do 
dyrektywy 2000/60/WE, pod warunkiem, 
że monitorowanie jest reprezentatywne i 
istnieją już miarodajne pod względem 
statystycznym podstawy w zakresie 
obecności tych substancji w środowisku 
wodnym, obejmujące co najmniej jeden 
sześcioletni cykl planowania w zakresie 
gospodarowania wodami w dorzeczu.
Monitorowanie może być prowadzone 
tylko w ramach jednego cyklu rocznego w 
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okresie obowiązywania planów 
gospodarowania wodami z częstotliwością 
co 3 miesiące w wodzie i jeden raz dla 
pozostałych matryc, gdy nie 
zarejestrowano żadnego wzrostu stężenia 
tych substancji i zmian tendencji w ciągu 
pierwszych 6 lat.

Or. pl

Poprawka 242
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji.
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie i monitorowania 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 5 i 8 
dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje 
dotyczące wielkości produkcji, sposobów 
wykorzystania, stężeń w środowisku i 
skutków dla środowiska, w tym informacji 
zgromadzonych zgodnie z dyrektywami 
98/8/WE, 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 10
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji.
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie i monitorowania 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 5 i 8 
dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje 
dotyczące wielkości produkcji, sposobów 
wykorzystania, stężeń w środowisku i 
skutków dla środowiska, w tym informacji 
zgromadzonych zgodnie z dyrektywami 
98/8/WE, 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
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rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. pl

Poprawka 243
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji.
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie i monitorowania 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 5 i 8 
dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje 
dotyczące wielkości produkcji, sposobów 
wykorzystania, stężeń w środowisku i 
skutków dla środowiska, w tym informacji 
zgromadzonych zgodnie z dyrektywami 
98/8/WE, 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji.
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. W pierwszej kolejności 
należy uwzględnić te substancje, w 
przypadku których dostępne dane z 
monitorowania dla potrzeb procesu 
zaszeregowania nie są wystarczające.
Dokonując wyboru substancji na listę 
obserwacyjną, Komisja uwzględnia 
wszystkie dostępne informacje, łącznie z
wynikami procedury szeregowania 
przeprowadzonej w kontekście niniejszej 
dyrektywy, projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

(Zastępuje poprawkę 110)

Uzasadnienie

Podczas przygotowywania niniejszego przeglądu substancji priorytetowych Komisja 
Europejska rozpoczęła dokonywanie ich wyboru, dysponując listą 2000 chemikaliów.
Regularny napływ danych pochodzących z monitorowania substancji znajdujących się na 
liście obserwacyjnej sprawia, że proces zaszeregowania jest bardziej efektywny. Powinno 
brać się pod uwagę istniejące dane z monitorowania, a także nowe wyniki badań naukowych.
Należy wykorzystywać istniejące dane zgromadzone w procesie przygotowania niniejszej 
propozycji.

Poprawka 244
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do
sporządzenia listy obserwacyjnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do
uzupełnienia a następnie, we właściwych 
przypadkach, zaktualizowania listy 
obserwacyjnej, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 245
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
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Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […].

3. Lista obserwacyjna, o której mowa w 
ust. 1, zawiera substancje już wymienione 
w załączniku II, zostaje najpóźniej do dnia 
[…] uzupełniona przez Komisję, a 
następnie, we właściwych przypadkach, 
zaktualizowana.

Or. fr

Poprawka 246
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […].

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […] na podstawie naukowej 
procedury, w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria, z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych stron.

Or. en

(Zastępuje poprawkę 132)

Uzasadnienie

Substancje, które zostaną umieszczone na pierwszej liście obserwacyjnej, muszą być 
wyłonione w procesie wyboru opartym na obiektywnych kryteriach i opiniach wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron. W ten sposób można zapewnić, że substancje, których 
nie trzeba monitorować, nie znajdują się na liście obserwacyjnej oraz że w związku z tym 
można łatwo uniknąć kosztów związanych z takim niepotrzebnym monitorowaniem.
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Poprawka 247
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie prowadzą 
monitorowanie każdej substancji 
figurującej na liście obserwacyjnej w 
wybranych reprezentatywnych stacjach 
monitorowania przez okres co najmniej 12 
miesięcy rozpoczynający się w okresie 3
miesięcy od momentu jej umieszczenia na 
liście obserwacyjnej.

4. Państwa członkowskie monitorują 
każdą substancję wpisaną na listę 
obserwacyjną w wybranych 
reprezentatywnych stacjach monitorowania 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc 
od pierwszego dnia roku, rozpoczynający 
się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia włączenia substancji na listę.

Or. pl

Poprawka 248
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie prowadzą 
monitorowanie każdej substancji 
figurującej na liście obserwacyjnej w 
wybranych reprezentatywnych stacjach 
monitorowania przez okres co najmniej 12
miesięcy rozpoczynający się w okresie 3 
miesięcy od momentu jej umieszczenia na 
liście obserwacyjnej.

4. Państwa członkowskie prowadzą 
monitorowanie każdej substancji 
figurującej na liście obserwacyjnej w 
wybranych reprezentatywnych stacjach 
monitorowania przez okres co najmniej 6
miesięcy rozpoczynający się w okresie 3 
miesięcy od momentu jej umieszczenia na 
liście obserwacyjnej.

Or. fr

Poprawka 249
Sabine Wils, João Ferreira
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokonując wyboru reprezentatywnych 
stacji oraz decydując o częstotliwości i 
harmonogramie monitorowania każdej 
substancji, państwa członkowskie 
uwzględniają sposoby wykorzystania 
substancji. Monitorowanie odbywa się z 
częstotliwością nie mniejszą niż raz w 
roku.

Dokonując wyboru reprezentatywnych 
stacji oraz decydując o częstotliwości i 
harmonogramie monitorowania każdej 
substancji, państwa członkowskie 
uwzględniają sposoby wykorzystania 
substancji. Monitorowanie odbywa się z 
częstotliwością nie mniejszą niż pięć razy
w roku, w odstępach wynoszących co 
najmniej dwa miesiące.

Or. en

(Zastępuje poprawkę 141)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia dobrej jakości danych z monitorowania i dysponowania rzetelnymi 
wynikami dla potrzeb przyszłego procesu decyzyjnego częstotliwość monitorowania nie 
powinna być mniejsza niż 5 razy w roku.

Poprawka 250
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wyników monitorowania 
prowadzonego zgodnie z ust. 4 w terminie 
18 miesięcy po umieszczeniu substancji na 
liście obserwacyjnej oraz co 12 miesięcy 
po tym czasie, jeśli substancja nadal 
znajduje się na liście. Sprawozdanie 
zawiera informacje dotyczące 

5. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wyników monitorowania 
prowadzonego zgodnie z ust. 4 w terminie 
18 miesięcy po umieszczeniu substancji na 
liście obserwacyjnej oraz co 12 miesięcy 
po tym czasie, jeśli substancja nadal 
znajduje się na liście. Sprawozdanie 
zawiera informacje dotyczące lokalizacji
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reprezentatywności stacji i strategii 
monitorowania.

stacji i strategii monitorowania.

Or. pl

Poprawka 251
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Art. 8c

Szczegółowe przepisy dotyczące substancji 
farmaceutycznych

Zgodnie z ust. 9 art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE, Komisja w ciągu dwóch lat 
ustanawia strategię na rzecz 
przeciwdziałania zanieczyszczeniu wody 
produktami farmaceutycznymi. Określa 
ona przede wszystkim:
- w odpowiednich przypadkach propozycje 
na rzecz uwzględnienia w większym 
stopniu wpływu produktów leczniczych na 
środowisko w kontekście procedury 
wprowadzania do obrotu produktów 
leczniczych (dyrektywa 2001/83, 
dyrektywa 2011/83, rozporządzenie 
726/2004);
- ocenę zagrożeń związanych z obecnością 
produktów leczniczych w środowiskach 
wodnych i propozycje na rzecz ich
zmniejszenia;
- elementy pozwalające na ocenę stosunku 
kosztów do korzyści w proponowanych 
środkach.
Komisja przy ustanawianiu tej strategii 
korzysta za wsparcia komitetu, o którym 



PE500.412v01-00 22/49 AM\917996PL.doc

PL

mowa w art. 21 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. fr

Poprawka 252
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 10 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – część B – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. w załączniku I część B pkt 3 
otrzymuje brzmienie:
3. Środowiskowe normy jakości (EQS) 
ustanowione w niniejszym załączniku są 
wyrażone jako całkowite stężenia w całej 
próbce wody; wyjątek stanowią kadm, 
ołów, rtęć i nikiel (zwane dalej 
„metalami”); w przypadku metali 
środowiskowe normy jakości odnoszą się 
do stężenia w stanie rozpuszczonym (tj. 
rozpuszczonej fazy próbki wody 
otrzymanej w drodze filtracji przez filtr 
0,45 μm lub jakiegokolwiek innego 
równoważnego rodzaju przygotowania) 
lub, jeśli jest to określone, do stężenia 
biodostępnego.
Przy przeprowadzaniu oceny wyników 
monitorowania pod kątem 
środowiskowych norm jakości państwa 
członkowskie mogą uwzględnić 
następujące czynniki:
a) naturalne stężenie metali i ich 
związków w terenie, jeżeli uniemożliwia 
ono zgodność z wartością ustaloną przez 
środowiskowe normy jakości;
b) twardość wody, jej pH lub inne 
parametry jakości wody, które mają wpływ 
na biodostępność metali, przy czym 
stężenie biodostępne zostaje określone 
przy pomocy odpowiednich modeli 
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biodostępności”.

Or. it

Poprawka 253
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do …* państwa członkowskie podają 
do wiadomości Komisji odnośne wielkości 
określone zgodnie z art. 9, 10 i 16 ust. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, w celu kontroli 
emisji substancji priorytetowych i 
pobudzenia rozwoju alternatywnych i 
nowych technologii lub metod kontroli. W 
tym kontekście państwa członkowskie 
informują w szczególności w 
sprawozdaniu o swoich doświadczeniach 
w zakresie partnerstw publiczno-
prywatnych, współpracy naukowo-
technicznej, planów zastąpienia i zachęt 
gospodarczych. Sprawozdanie to jest 
publikowane na stronie internetowej 
komisji do …**.
_________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 lata od 
dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
** Dz.U.: proszę wstawić datę: 4 lata od 
dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 254
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 41
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 41
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Poprawka 255
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 43
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 43

Or. pl

Poprawka 256
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 46
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 46

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

(43) nie dotyczy nie dotyczy Heksabromocklododekany (HBCDD) X

Poprawka

skreślony
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Poprawka 257
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 46
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 46

Or. pl

Poprawka 258
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 47
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 47

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

skreślony
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Poprawka 259
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 47
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 47

Or. pl

Poprawka 260
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 48
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 48

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

skreślony
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Poprawka 261
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela – rząd 48
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – rząd 48

Or. pl

Poprawka 262
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd tytułowy
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd tytułowy

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

skreślony
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Poprawka 263
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 5
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 5

Tekst proponowany przez Komisję

Nr Nazwa 
substancji

Numer 
CAS

AA-EQS
Wody 
powierzch
niowe 
śródlądow
e

AA-EQS
Inne wody 
powierzch
niowe

MAC-EQS
Wody 
powierzchni
owe 
śródlądowe

MAC-EQS
Inne wody 
powierzchni
owe

EQS
Fauna 
i flora

Poprawka

Nr Nazwa 
substancji

Numer 
CAS

AA-EQS1

Wody 
powierzch
niowe 
śródlądow
e

AA-EQS1

Inne wody 
powierzch
niowe

MAC-EQS1

Wody 
powierzchni
owe 
śródlądowe

MAC-EQS
Inne wody 
powierzchni
owe

EQS
Fauna 
i flora

__________________________
W odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych służących do produkcji wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi państwa członkowskie określają bardziej 
rygorystyczne normy jakości środowiska (EQS), zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit 1a niniejszej 
dyrektywy. Wymóg ten obejmuje substancje: 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 i 38.
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Uzasadnienie

Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 264
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 5
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 5

Or. de

Tekst proponowany przez Komisję

(5) Bromowane 
difenyloetery

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Poprawka

(5) Bromowane 
difenyloetery

32534819 0,0005 0,0002 nie 
dotyczy

nie 
dotyczy

nie 
dotyczy

Tekst proponowany przez Komisję

(5) Bromowane 
difenyloetery

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Poprawka

(5) Bromowane 
difenyloetery

32534819 0,0005 0,0002 nie 
dotyczy

nie 
dotyczy

nie 
dotyczy



PE500.412v01-00 30/49 AM\917996PL.doc

PL

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane i ich brak zostały tu zrekompensowane wysokimi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności.

Poprawka 265
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 15
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 15

Or. de

Uzasadnienie

Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 266
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 15
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 15

Tekst proponowany przez Komisję

(15) Fluoranten 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Poprawka

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane i ich brak zostały tu zrekompensowane wysokimi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności.

Poprawka 267
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 21
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 21

Or. de

Uzasadnienie

Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 

Tekst proponowany przez Komisję

(15) Fluoranten 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Poprawka

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -

Tekst proponowany przez Komisję

(21) Rtęć i jej 
związki

7439976 0,07 0,07 20

Poprawka

(21) Rtęć i jej 
związki

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 268
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 21
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 21

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 269
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 22
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 22

Tekst proponowany przez Komisję

(21) Rtęć i jej 
związki

7439976 0,07 0,07 20

Poprawka

(21) Rtęć i jej 
związki

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska nie przeprowadzono 
analizy ryzyka i korzyści ani oceny wykonalności. Stosunek między średnią roczną wartością 
a maksymalnym dopuszczalnym stężeniem musi być wewnętrznie spójny. W przypadku 
powyższych substancji tak nie jest.

Poprawka 270
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 22
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 22

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 

Tekst proponowany przez Komisję

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Poprawka

(22) Naftalen 91203 ? ? ? ? ?

Tekst proponowany przez Komisję

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Poprawka

(22) Naftalen 91203 ? ? ? ? ?
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ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy.

Poprawka 271
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 35
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 35

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane i ich brak zostały tu zrekompensowane wysokimi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 272
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 35
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 35

Tekst proponowany przez Komisję

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

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

Poprawka

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

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

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności.

Poprawka 273
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 35
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 35

Tekst proponowany przez Komisję

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

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

Poprawka

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

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

Nie da się analitycznie udowodnić zaproponowanej średniej rocznej wartości granicznej dla 
PFOS. Dowód można przeprowadzić jedynie do 25 ng/l przetworzonych ścieków. Ponadto dla 
wód powierzchniowych obowiązywałaby bardziej rygorystyczna wartość graniczna niż dla 
wody pitnej. Na mocy dyrektywy 2006/122/WE PFOS podlega już powszechnemu zakazowi 
stosowania i jest dozwolony w UE jeszcze tylko w galwanizacji, ponieważ do tej pory nie 
znaleziono alternatywy w tej dziedzinie. Galwanizacja stanowi niewielką gałąź gospodarki, 
lecz istotną z punktu widzenia przemysłowej wartości dodanej w UE.

Poprawka 274
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 38
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 38

Tekst proponowany przez Komisję

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

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

Poprawka

(35) Kwas 
perfluorookatno
sulfonowy i jego 
pochodne 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska nie przeprowadzono 
analizy ryzyka i korzyści ani oceny wykonalności. Stosunek między średnią roczną wartością 
a maksymalnym dopuszczalnym stężeniem musi być wewnętrznie spójny. W przypadku 
powyższych substancji tak nie jest.

Poprawka 275
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 38
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 38

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy.

Poprawka 276
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 41
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 41

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

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



PE500.412v01-00 38/49 AM\917996PL.doc

PL

Or. pl

Poprawka 277
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 41
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 41

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 278
Thomas Ulmer

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(41) Cypermetryna 52315-07-8 ? ? ? ?
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 41
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 41

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy.

Poprawka 279
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 42
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 42

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(41) Cypermetryna 52315-07-8 ? ? ? ?

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(42) Dichlorfos 62-73-7 ? ? ? ?
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Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 280
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 42
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 42

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy.

Poprawka 281
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 43
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 43

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

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



AM\917996PL.doc 41/49 PE500.412v01-00

PL

Or. pl

Poprawka 282
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 43
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 43

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy.

Tekst proponowany przez Komisję

(43) Heksabromo
cyklododeka
n (HBCDD)

Zob. przypis 12 w 
załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE

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

Poprawka

skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

(43) Heksabromocyk
lododekan 
(HBCDD)

Zob. przypis 12 w 
załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE

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

Poprawka

(43) Heksabromocyk
lododekan 
(HBCDD)

Zob. przypis 12 w 
załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE

? ? ? ?
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Poprawka 283
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 44
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 44

Or. de

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analizy ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Ponadto nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy służące 
do określania tak niskich stężeń.

Poprawka 284
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 45
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 45

Tekst proponowany przez Komisję

(44) Heptachlor i 
epoksyd 
heptachloru

76-44-8 /
1024-57-3

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

Poprawka

(44) Heptachlor i 
epoksyd 
heptachloru

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(45) Terbutryna 886-50-0 ? ? ? ?
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. Dla wyliczonych norm jakości środowiska nie przeprowadzono analizy 
ryzyka i korzyści ani oceny wykonalności. Stosunek między średnią roczną wartością a 
maksymalnym dopuszczalnym stężeniem musi być wewnętrznie spójny. W przypadku 
powyższych substancji tak nie jest.

Poprawka 285
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 45
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 45

Or. de

Uzasadnienie

Należy obniżyć wartości, aby w średnioterminowej perspektywie można było je spełniać. We 
wniosku Komisji nie opisano dostatecznie metodyki obliczania norm jakości środowiska.
Nieprawidłowe dane lub ich brak zostały tu zrekompensowane zawyżonymi współczynnikami 
bezpieczeństwa. W przypadku wyliczonych norm jakości środowiska, które czasem są dużo 
niższe niż analityczna granica wykrywalności, nie przeprowadzono analiz ryzyka i korzyści 
ani oceny wykonalności. Nie istnieją jednolite i odpowiednie metody analizy. Poprawka

286
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 46
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 46

Tekst proponowany przez Komisję

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

Poprawka

(45) Terbutryna 886-50-0 ? ? ? ?
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Poprawka 287
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 46
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 46

Or. pl

Poprawka 288
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 47
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 47

Tekst proponowany przez Komisję

(46) 17 alfa-etynyloestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nie 
dotycz
y

nie 
dotycz
y

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

(46) 17 alfa-etynyloestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nie 
dotyczy

nie 
dotyczy

Poprawka

skreślony
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Poprawka 289
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 47
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 47

Or. pl

Poprawka 290
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 48
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 48

Tekst proponowany przez Komisję

(47) 17 beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nie 
dotycz
y

nie 
dotycz
y

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

(47) 17 beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nie 
dotyczy

nie 
dotyczy

Poprawka

skreślony
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Poprawka 291
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tabela – rząd 48
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – tabela – rząd 48

Or. pl

Poprawka 292
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – przypis 13
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik I – część A – przypis 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13 Te EQS odnoszą się do biodostępnych 
stężeń substancji.

13 Te EQS odnoszą się do biodostępnych 
stężeń substancji. Jeżeli model działania 
ligandu metal-substancja biotyczna (BLM 

Tekst proponowany przez Komisję

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 nie dotyczy nie dotyczy

Poprawka

Skreślony

Tekst proponowany przez Komisję

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 nie dotyczy nie dotyczy

Poprawka

skreślony
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– Biotic Ligand Model) nie jest 
odpowiedni do warunków panujących 
w danym państwie członkowskim, państwo 
to może zastosować EQS przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. fi

Uzasadnienie

Propozycję nowych EQS opracowano na podstawie modelu BLM. Model ten nadaje się tylko 
do wód śródlądowych, w których warunki są takie same jak warunki odniesienia tej metody.
Testy tej metody w wodach morskich nie są jeszcze dostępne. Ponieważ w tej kwestii istnieją 
jeszcze poważne luki, obowiązująca dla niklu EQS musi pozostać w mocy. Ponadto należy tak 
udoskonalić metody określania biodostępności metali, by można je było stosować do pomiaru 
biodostępności w wodach śródlądowych i morskich w całej Europie.

Poprawka 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik II (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ZAŁĄCZNIK IIa

„ZAŁĄCZNIK II
SUBSTANCJE, KTÓRE M.IN. NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PIERWSZEJ LIŚCIE 

OBSERWACYJNEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ KOMISJĘ

Numer CAS1 Numer UE2 Nazwa substancji

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

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

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak

__________________________
1 CAS: Serwis Dokumentacji Chemicznej (Chemical Abstract Sernice)
2 Numer UE: Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym 
(EINECS) lub Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS)
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Uzasadnienie

Etynyloestradiol, estradiol i diklofenak były poddane dokładnej procedurze oceny naukowej,
która nie pozwoliła rozstrzygnąć wszystkich kwestii naukowych, np. nie można było 
uwzględnić nowego badania dotyczącego diklofenaku. Wpisanie tych substancji na listę 
umożliwi wspólnocie naukowej uzyskanie większej liczby danych i podjęcie świadomej 
decyzji.

Poprawka 294
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik II (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ZAŁĄCZNIK IIa

„ZAŁĄCZNIK II
SUBSTANCJE, KTÓRE M.IN. NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PIERWSZEJ LIŚCIE 

OBSERWACYJNEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ KOMISJĘ

Numer CAS1 Numer UE2 Nazwa substancji

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

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

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak

__________________________
1 CAS: Serwis Dokumentacji Chemicznej (Chemical Abstract Sernice)
2 Numer UE: Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym 
(EINECS) lub Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS)

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, jakie stężenia tych substancji występują w wodzie na terytorium UE, ponieważ 
Komisja posiada dane z monitorowania tylko z 2 państw członkowskich dla E2 i z 3 państw 
członkowskich dla EE2. Potrzeba więcej danych, a DG SANCO bada obecnie skalę problemu 
zanieczyszczenia gruntu, wody itp. pozostałościami farmaceutycznymi oraz jego wpływ na 
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zdrowie publiczne.

Poprawka 295
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Załącznik II (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ZAŁĄCZNIK II a

„ZAŁĄCZNIK II
SUBSTANCJE, KTÓRE M.IN. NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PIERWSZEJ LIŚCIE 

OBSERWACYJNEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ KOMISJĘ

Numer CAS nr UE Nazwa substancji
1066-51-9 nie dotyczy Kwas aminometylofosfonowy (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Kamazepam
57-12-5 nie dotyczy Wolny cyjanek
1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triklosan
9029-97-4 231-175-3 Cynk i jego związki
57-63-6 200-342-2 17 alfa-etynyloestradiol
50-28-2 200-023-8 17 beta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diklofenak
__________________________
1  CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numer UE: Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym 
(EINECS) lub Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).

Or. fr


