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Pakeitimas 29
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) paviršinio vandens cheminė tarša kelia 
grėsmę vandens aplinkai: jos padariniai 
gali būti ūmus ir ilgalaikis toksinis 
poveikis vandens organizmams, 
kaupimasis ekosistemoje ir buveinių bei 
biologinės įvairovės nykimas, taip pat 
pavojus žmonių sveikatai. Pirmiausia 
turėtų būti nustatytos taršos priežastys ir 
taršos klausimas turėtų būti sprendžiamas 
teršalų išmetimo vietoje ekonomiškiausiu 
ir aplinkosaugos požiūriu veiksmingiausiu 
būdu;

(1) paviršinio vandens cheminė tarša kelia 
grėsmę vandens aplinkai: jos padariniai 
gali būti ūmus ir ilgalaikis toksinis 
poveikis vandens organizmams, 
kaupimasis ekosistemoje ir buveinių bei 
biologinės įvairovės nykimas, taip pat 
pavojus žmonių sveikatai. Pirmiausia 
turėtų būti nustatytos taršos priežastys ir, 
kai įmanoma, taršos klausimas turėtų būti 
sprendžiamas teršalų išmetimo vietoje 
ekonomiškiausiu ir aplinkosaugos požiūriu 
veiksmingiausiu būdu;

Or. it

Pakeitimas 30
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalies 
antrajame sakinyje, Sąjungos aplinkos 
apsaugos politika turi būti grindžiama 
atsargumo ir prevencinių veiksmų 
principais, kad žala aplinkai būtų 
pirmiausia atitaisoma ten, kur ji daroma, 
ir kad teršėjas turėtų mokėti;

Or. en
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Pagrindimas

Tikslinant prioritetinių medžiagų sąrašą svarbu pabrėžti 191 straipsnio 2 dalį, kurioje 
nustatyti Sąjungos aplinkos apsaugos politikos pagrindai, kaip nurodyta Aplinkos kokybės 
standartų (AKS) direktyvos 2 konstatuojamojoje dalyje. Pranešėjas 1 pakeitime cituoja tik 
191 straipsnio 3 dalį (panašiai kaip AKS direktyvos 3 konstatuojamojoje dalyje). Tai reiškia, 
kad nukrypstama nuo esmės (191 straipsnio 3 dalyje aptariami tik klausimai, į kuriuos turi 
būti atsižvelgta, todėl ji nėra tokia svarbi). Turėtų būti įtrauktos abi nuorodos arba nė viena 
iš jų.

Pakeitimas 31
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pripažindama, kad farmacijos 
produktai daro poveikį žmogaus sveikatai 
ir kartu atsižvelgdama į tai, kad vandens 
ir dirvožemio tarša farmacijos produktų 
likučiais tampa vis aktualesnė aplinkos 
apsaugos problema, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
parengti teminę farmacijos produktų 
strategiją, kurioje būtų išnagrinėtos 
šaltinio kontrolės priemonių galimybės;

Or. en

Pakeitimas 32
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) šiuo metu paviršinių vandenų
valymas yra labai brangus procesas: 
būtina skatinti pažangių vandens 
technologijų plėtrą, kad būtų galimybė 
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pigiau ir veiksmingiau valyti vandenį, 
pvz., taikant eutektinės šaldymo 
kristalizacijos technologiją pramoniniam 
vandeniui valyti, naudojant bentoso 
dumblius maistinėms medžiagoms 
sumažinti ir mikrobų kuro elementus 
šlapimui išvalyti;

Or. en

Pakeitimas 33
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nustatoma kovos su vandens 
tarša strategija. Pagal šią strategiją iš visų 
medžiagų, kurios kelia didelę grėsmę 
Sąjungos vandens aplinkai arba per ją, 
išskiriamos prioritetinės medžiagos. 
2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2455/2001/EB, nustatančiame 
prioritetinių medžiagų vandens politikos 
srityje sąrašą, nustatomas pirmasis 33 
prioritetinių medžiagų arba medžiagų 
grupių, kurios buvo išskirtos kaip 
prioritetinės Sąjungos lygmeniu ir kurios 
šiuo metu yra įtrauktos į Direktyvos 
2000/60/EB X priedą, sąrašas;

(2) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nustatoma kovos su vandens 
tarša strategija ir reikalaujama papildomų 
konkrečių taršos kontrolės priemonių. 
Pagal šią strategiją iš visų medžiagų, kurios 
kelia didelę grėsmę Sąjungos vandens 
aplinkai arba per ją, išskiriamos 
prioritetinės medžiagos. 2001 m. lapkričio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 2455/2001/EB, 
nustatančiame prioritetinių medžiagų 
vandens politikos srityje sąrašą, nustatomas 
pirmasis 33 prioritetinių medžiagų arba 
medžiagų grupių, kurios buvo išskirtos 
kaip prioritetinės Sąjungos lygmeniu ir 
kurios šiuo metu yra įtrauktos į Direktyvos 
2000/60/EB X priedą, sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojamas AKS direktyvos 5 konstatuojamosios dalies tekstas. Svarbu 
prisiminti, kad pačioje vandens pagrindų direktyvoje taip pat reikalaujama papildomų 
konkrečių taršos kontrolės priemonių. Net jeigu pagal kitus teisės aktus turi būti imamasi 
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priemonių prioritetine tvarka (žr. 6 konstatuojamąją dalį), neturėtų būti atsisakoma 
įpareigojimo Komisijai teikti pasiūlymus dėl taršos kontrolės priemonių, kaip nustatyta 16 
straipsnio 6 ir 8 dalyse.

Pakeitimas 34
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 191 straipsniu, 
rengdama savo aplinkos politiką, Sąjunga 
turi 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 žmogaus sveikatą, 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;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas paremtas pranešėjo pasiūlymu, tik pridedama, kad turi būti atsižvelgiama į 
žmogaus sveikatą.

Pakeitimas 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) medžiagų patekimo į vandenį 
mažinimo priemonės turi atitikti principą 
„teršėjas moka“, todėl medžiagų 
patekimui į vandenį reikia užkirsti kelią 
kuo labiau jau jų tiesioginio šaltinio 
vietoje, o ne jau joms patekus į paviršinį 
vandenį;

Or. de

Pakeitimas 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 
2008/105/EB 8 straipsnį atliko prioritetinių 
medžiagų sąrašo peržiūrą ir padarė išvadą, 
kad šį sąrašą tikslinga iš dalies pakeisti 
įtraukiant į jį naujas medžiagas, dėl kurių 
Sąjungos lygmeniu reikia imtis 
prioritetinių veiksmų, nustatant joms 
taikomus AKS, pagal mokslo pažangą 
atnaujinant esamoms medžiagoms 
taikomus AKS ir nustatant kai kurioms 
esamoms ir kai kurioms naujoms 
prioritetinėms medžiagoms taikomus 
biotos AKS;

(4) Komisija pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 
2008/105/EB 8 straipsnį atliko prioritetinių 
medžiagų sąrašo peržiūrą ir padarė išvadą, 
kad šį sąrašą tikslinga iš dalies pakeisti 
įtraukiant į jį naujas medžiagas, dėl kurių 
Sąjungos lygmeniu reikia imtis 
prioritetinių veiksmų, nustatant joms 
taikomus AKS arba išbraukiant iš jo 
esamas medžiagas, pagal mokslo pažangą 
atnaujinant esamoms medžiagoms 
taikomus AKS ir nustatant kai kurioms 
esamoms ir kai kurioms naujoms 
prioritetinėms medžiagoms taikomus 
biotos AKS;

Or. de

Pakeitimas 37
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) iki šiol įgyvendindamos Vandens 
pagrindų direktyvą valstybės narės 
susidurdavo su dideliais sunkumais. 
Dauguma jų susiję su prioritetinių 
pavojingų medžiagų išmetimo valdymu 
nacionaliniu lygmeniu, ypač turint 
omenyje reikalaujamą būsimą pavojingų 
medžiagų išmetimo nutraukimą. Todėl, 
diegiant tinkamas naujas kontrolės 
priemones, turėtų būti sustiprintas 
koordinavimas su kitomis Europos 
teisėkūros priemonėmis;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūlant naują konstatuojamąją dalį siekiama išaiškinti, kad norint įgyvendinti 
pavojingų medžiagų išmetimo į vandenį sumažinimo arba nutraukimo tikslus, reikalingos 
europinio lygmens priemonės.

Pakeitimas 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) prioritetinių medžiagų sąrašo peržiūra 
buvo grindžiama išsamiomis 
konsultacijomis su Komisijos tarnybų, 
valstybių narių, suinteresuotųjų šalių ir 
Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio 
komiteto (SAPMK) ekspertais;

(5) prioritetinių medžiagų sąrašo peržiūra 
buvo grindžiama išsamiomis 
konsultacijomis su Komisijos tarnybų, 
valstybių narių, suinteresuotųjų šalių ir 
Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio 
komiteto (SAPMK) ekspertais, taip pat 
nuodugniu medžiagų toksiškumo ir jų 
paplitimo ES tyrimu;

Or. en
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Pakeitimas 39
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl 
augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinamos, visapusiškai taikomos ir 
prireikus persvarstomos galiojančių 
sektorinių teisės aktų dėl prioritetinių 
medžiagų nuostatos, o ne nustatomos 
naujos kontrolės priemonės pagal 
Direktyvą 2000/60/EB. Tačiau taikant 
tuos kitus galiojančius Sąjungos teisės 
aktus būtina imtis efektyvių veiksmų, kad 
būtų įgyvendinti Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai. 
Todėl medžiagų į Direktyvos 2000/60/EB 
X priedą įtraukimas ar duomenų, kurie 
rodo, kad būtina taikyti papildomas ES 
lygmens priemones, stebėsena turėtų lemti 
tinkamus tolesnius Komisijos ir valstybių 
narių veiksmus pagal atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus nepažeidžiant tų 
teisės aktų nuostatų taikymo;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu siūlomos prioritetinės medžiagos – tai pramoninės cheminės medžiagos, pesticidai, 
biocidai, pramoniniai teršalai ar farmacijos produktai. Visų šių medžiagų naudojimas 
atitinkamai reglamentuojamas konkrečiais teisės aktais. Tačiau Vandens pagrindų direktyvos 
nuostatos yra lygiavertės teisiniu požiūriu. Nors tikslinga teikti pirmenybę kontrolės 
priemonėms, nustatytoms konkrečiuose teisės aktuose, reikėtų užtikrinti, kad įgyvendinant 
šiuos aktus būtų efektyviai imamasi reikiamų veiksmų, atitinkančių Vandens pagrindų 
direktyvą.



PE496.330v04-00 10/105 AM\919170LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagų įtraukimas
į Direktyvos 2000/60/EB X priedą negali 
pažeisti 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB, nuostatų taikymo ir pagal tai 
išduotų leidimų;

Or. de

Pakeitimas 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 



AM\919170LT.doc 11/105 PE496.330v04-00

LT

pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Reguliaraus 
Direktyvos 2000/60/EB X priedo 
persvarstymo, numatyto tos direktyvos 16 
straipsnio 4 dalyje, rezultatų ataskaitoje 
turėtų būti persvarstomos Sąjungos 
lygmeniu ir valstybėse narėse patvirtintos 
priemonės ir įvertinta, ar tos priemonės 
atitinka prioritetinėms medžiagoms 
nustatytus kokybės standartus ar 
prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimo nutraukimo tikslą. Prireikus 
prie šios ataskaitos Komisija turėtų pridėti 
atitinkamus pasiūlymus dėl konkrečių 
priemonių, kuriomis būtų pasiekti 
kokybės standartai ir medžiagų išmetimo 
nutraukimo tikslas, ir kartu nustato 
tarpinius tvarkaraščius. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

Or. en

Pakeitimas 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo (6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
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buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Siekiant nuoseklaus 
ir koordinuoto prioritetinių pavojingų 
medžiagų teisinio reglamentavimo, būtina 
nustatyti, kokios priemonės su kokiu 
medžiagos gyvavimo ciklo etapu 
susijusios, ir įrodyti, kad priemonių 
visuma tikrai pagerina aplinką. 
Medžiagos į Direktyvos 2000/60/EB X 
priedą įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. 
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

Or. de

Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyva yra kaip priemonių, kurių imamasi teršalų atsiradimo vietoje 
pagal chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus ir Pramonės teršalų direktyvą, 
apsaugos tinklas. Jei įrodoma, kad viršijami europinės svarbos aplinkos kokybės standartai, 
tai rodo, kad būtinos kitos teršalų apribojimo jų šaltinio vietoje ir (arba) mokslinių metodų 
tobulinimo priemonės. Išsamesnis reglamentavimas reikalingas visų pirma cheminių 
medžiagų politikos srityje.

Pakeitimas 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo;

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Tikslinga nustatyti 
nuoseklų politinį požiūrį į farmacines 
medžiagas, atsižvelgiant į poveikį 
visuomenei ir medicininį poveikį, išsamiai 
pasikonsultavus su visomis atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Šiuo tikslu 
Komisija pateiks ataskaitą su galimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl žmonėms vartoti skirtų 
farmacinių medžiagų poveikio aplinkai 
per vandenį ir dirvožemį pagal 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2010/84/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB 
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo1, ir 2010 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros 
tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų 
agentūrą, nuostatos dėl žmonėms skirtų 
vaistų farmakologinio budrumo, ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1394/2007 dėl 
pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų2. Medžiagos į Direktyvos 
2000/60/EB X priedą įtraukiamos 
nepažeidžiant 2009 m. spalio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio 
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Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB, nuostatų taikymo;

_______________
1 OL L 348, 2010 12 31, p. 74
2 OL L 348, 2010 12 31, p. 1

Or. en

Pagrindimas

Komisija (Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (DG SANCO) dar tik 
pradėjo tyrimą dėl vaistų poveikio aplinkai, kaip nustatyta farmacijos srities teisės aktuose. 
Ataskaita apie tyrimo rezultatus turi būti parengta iki 2012 m. pabaigos ar 2013 m. pradžios. 
Tai tinkamas pradžios taškas nustatant nuoseklų Europos politinį požiūrį į farmacijos 
produktus aplinkoje, todėl turėtų būti laukiama, kol ši ataskaita bus parengta.

Pakeitimas 44
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo 
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 

(6) nuo Direktyvos 2000/60/EB priėmimo 
buvo priimta daug Sąjungos aktų, kuriais 
pagal tos direktyvos 16 straipsnį 
nustatomos atskiroms prioritetinėms 
medžiagoms skirtos teršalų išmetimo
kontrolės priemonės. Be to, daug aplinkos 
apsaugos priemonių priklauso kitų 
galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymo 
sritims. Todėl pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir peržiūrimi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės. Medžiagos į 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą 
įtraukiamos nepažeidžiant 2009 m. spalio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB, nuostatų 
taikymo. Be to, turi būti užtikrintas 
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taikymo; suderinamumas su sprendimais dėl 
autorizacijos, priimtais remiantis pirmiau 
minėtu reglamentu dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką, visų pirma 
atsižvelgiant į galimus neatitikimus tais 
atvejais, kai Direktyvos 2000/60/EB X 
priede medžiagos priskiriamos prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Yra atotrūkis tarp Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 ir Vandens pagrindų direktyvos, nes 
pesticidas (chinoksifenas) priskiriamas prie prioritetinių pavojingų medžiagų. Praktiškai 
medžiagos priskyrimas prie prioritetinių pavojingų medžiagų reiškia medžiagos naudojimo 
nutraukimą, ir tuo pažeidžiama specifinė ES autorizacijos procedūra, nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009. Šiame reglamente nustatyta tiksli ir išsami sistema ir 
griežčiau vertinama medžiagos grėsmė vandeniui negu Vandens pagrindų direktyvoje. Augalų 
apsaugos produktų autorizacijos peržiūros procedūra – tinkamas pasirinkimas sprendžiant, 
ar medžiaga turėtų būti tiekiama rinkai, ar ne. 

Pakeitimas 45
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi veiksmingiausias būdas 
nutraukti arba laipsniškai sustabdyti tų 
prioritetinių pavojingų medžiagų, kurios 
vis dar gaminamos arba importuojamos į 
Sąjungą, išmetimą, išleidimą ir nuotėkius 
– patvirtinti ES priemones, Komisija 
turėtų parengti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kad medžiagos 
būtų įtrauktos į REACH medžiagų 
kandidačių sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
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medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB1, 
arba būtų atitinkamai apribota šių 
medžiagų – atskirų ar esančių preparatų 
ar gaminių sudėtyje, gamyba, tiekimas 
rinkai ir naudojimas. ES priemonės dėl 
prioritetinių medžiagų taip pat gali būti 
ekonomiškai efektyviausios, todėl 
Komisija turėtų parengti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais būtų užtikrinama, kad medžiaga 
būtų atitinkamai įtraukta į REACH 
medžiagų kandidačių sąrašą arba 
apribota jos gamyba, tiekimas rinkai ir 
naudojimas;

_____________________
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 46
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant nuosekliai įgyvendinti tikslą 
nutraukti arba laipsniškai sustabdyti 
prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimą, turėtų būti parengti laikinieji 
AKS, kuriuose būtų nustatytos paskatos 
už nuolatinį gamtoje pasitaikančių 
medžiagų mažinimą iki foninių verčių ir 
visišką žmogaus sukurtų sintetinių 
medžiagų išmetimo nutraukimą;

Or. en
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Pagrindimas

Tik jei aplinkos kokybės standartai bus vertinami kaip pažangos kriterijai, jie padės nutraukti 
šių vandens aplinkai itin pavojingų medžiagų išmetimą.

Pakeitimas 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) turi būti užtikrintas aukštas komiteto, 
įsteigto pagal Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 1 dalį, ir komitetų bei 
institucijų, įsteigtų pagal kitus 
galiojančius Sąjungos teisės aktus, 
koordinavimo lygis atliekant vertinimą, 
suteikiant autorizaciją ar vykdant kitą 
abiem šalims reikšmingų medžiagų arba 
medžiagų grupių peržiūrą. Tokiu 
koordinavimu turėtų būti užtikrintas 
tinkamas grėsmės, kuri kyla vandens 
aplinkai arba per ją, vertinimas siekiant 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnyje 
iškeltų tikslų, ir nustatytos medžiagų 
išleidimo, išmetimo ir nuotėkių kontrolės 
priemonės šiai grėsmei sumažinti 
remiantis atitinkamais teisės aktais;

Or. en

(Žr. 222 pakeitimą dėl II a priedo (naujo))

Pakeitimas 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) reikėtų užtikrinti geresnį Vandens 
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pagrindų direktyvos ir Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 įgyvendinimo 
koordinavimą. Paraiškų dėl autorizacijos 
suteikimo medžiagoms, įtrauktoms į šio 
reglamento XIV priedą, procedūra turėtų 
būti užbaigta prieš medžiagų priskyrimą 
prie prioritetinių pavojingų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių medžiagų atveju reikia užtikrinti geresnį Vandens pagrindų direktyvos ir REACH 
reglamento įgyvendinimo koordinavimą. Tiksliau, kai prioritetinė medžiaga įtraukiama į 
REACH reglamento XIV priedą, nereikėtų svarstyti dėl šios medžiagos priskyrimo prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų pagal Vandens pagrindų direktyvą, kol vis dar vyksta  
paraiškos autorizacijai gauti procedūra. REACH reglamento 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta, 
kad autorizacija ir Vandens pagrindų direktyvoje nustatytomis priemonėmis siekiama to 
paties tikslo: spręsti rizikos, kylančios dėl medžiagų išleidimo, išmetimo ir nuotėkių, 
problemą.

Pakeitimas 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) taikant Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsnio 2 dalyje nurodytus metodus buvo 
nustatytos ir prioritetinėms medžiagoms 
priskirtos papildomos medžiagos, kurios 
kelia didelę grėsmę vandens aplinkai arba 
per ją, jas reikia įtraukti į prioritetinių 
medžiagų sąrašą. Nustatant šioms 
medžiagoms taikomus AKS buvo 
atsižvelgta į naujausią mokslinę ir techninę 
informaciją;

(8) taikant Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsnio 2 dalyje nurodytus metodus buvo 
nustatytos ir prioritetinėms medžiagoms 
priskirtos papildomos medžiagos, įskaitant 
farmacines medžiagas, kurios Sąjungos 
lygmeniu kelia didelę grėsmę vandens 
aplinkai arba per ją, jas reikia įtraukti į 
prioritetinių medžiagų sąrašą. Nustatant 
šioms medžiagoms taikomus AKS buvo 
atsižvelgta į naujausią mokslinę ir techninę 
informaciją. Kai nustatomi AKS, 
reguliariai persvarstant Direktyvos 
2000/60/EB X priedą – tai numatyta tos 
direktyvos 16 straipsnio 4 dalyje – turėtų 
būti atsižvelgta į sudėtinį poveikį;
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Or. en

Pakeitimas 50
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atskiroms medžiagoms skirtų kokybės 
standartų trūkumas yra tas, kad būtent 
sudėtinis aplinkoje esančių medžiagų 
poveikis yra svarbus organizmams, 
kuriuos veikia tokios medžiagos. Sudėtinis 
aplinkoje esančių medžiagų poveikis gali 
būti kur kas didesnis, nei pagal kokybės 
standartą nurodytas konkrečių medžiagų 
koncentracijos rodiklis. Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes, kaip patobulinti 
Direktyvą 2000/60/EB, kad būtų 
sprendžiamas sudėtinio poveikio vandens 
aplinkai klausimas;

Or. en

Pakeitimas 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vis aktualesnė tampa aplinkos 
apsaugos problema – vandens ir 
dirvožemio tarša farmacijos produktų 
likučiais. Šiuo metu vertinant ir 
kontroliuojant medicinos produktų 
keliamą grėsmę vandens aplinkai arba per 
ją neskiriama pakankamai dėmesio 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslams. 
Todėl Komisijos atliekamame tyrime dėl 
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medicinos produktų keliamos grėsmės 
aplinkai siekiama pateikti esamos teisinės 
sistemos tinkamumo ir veiksmingumo 
saugant aplinką ir žmogaus sveikatą per 
vandens aplinką analizę ir, galiausiai, 
nustatyti galimas priemones, kuriomis 
būtų geriau sprendžiama ši problema;

Or. en

Pakeitimas 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti 
geresnę vandens kokybę visuomenės 
sveikatos ir biologinės įvairovės apsaugos 
tikslais. Tam tikros farmacinės medžiagos 
priskirtos prie prioritetinių medžiagų dėl 
didelės grėsmės, kurią jos kelia vandens 
aplinkai arba per ją Sąjungos lygmeniu, o 
ne dėl pavojaus visuomenės sveikatai 
žmonėms vartojant šias medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) valstybėms narėms įgyvendinant 
kontrolės priemones turi būti atsižvelgta į 
terapinę farmacinių medžiagų reikšmę, ir 
šios priemonės turi atitikti 2010 m. 
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gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1235/2010, 
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros 
tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų 
agentūrą, nuostatos dėl žmonėms skirtų 
vaistų farmakologinio budrumo, ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1394/2007 dėl 
pažangiosios terapijos vaistinių 
preparatų1 ir 2010 m. gruodžio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo2. Šios 
priemonės gali apimti nepanaudotų 
farmacijos produktų grąžinimo ir 
ženklinimo sistemas;
______________
1 OL L 348, 2010 12 31, p. 1
2 OL L 348, 2010 12 31, p. 74

Or. en

Pakeitimas 54
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nustatant prioritetinėms pavojingoms 
medžiagoms taikomus AKS paprastai 
esama didesnio netikrumo nei nustatant 
prioritetinėms medžiagoms taikomus AKS, 
bet AKS vis tiek yra orientyras, kuriuo 
remiantis galima vertinti atitiktį geros 
cheminės paviršinio vandens būklės tikslui, 
apibrėžtam Direktyvos 2000/60/EB 2 
straipsnio 24 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalies 
a punkto ii ir iii papunkčiuose. Tačiau 

(9) nustatant prioritetinėms pavojingoms 
medžiagoms taikomus AKS paprastai 
esama didesnio netikrumo nei nustatant 
prioritetinėms medžiagoms taikomus AKS, 
bet AKS vis tiek yra orientyras, kuriuo 
remiantis galima vertinti atitiktį geros 
cheminės paviršinio vandens būklės tikslui, 
apibrėžtam Direktyvos 2000/60/EB 2 
straipsnio 24 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalies 
a punkto ii ir iii papunkčiuose. Tačiau 
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galutinis tikslas siekiant užtikrinti tinkamą 
aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį 
yra prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
nutraukimas arba laipsniškas sustabdymas, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje;

galutinis tikslas siekiant užtikrinti tinkamą 
aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį 
yra prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
nutraukimas arba laipsniškas sustabdymas, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje.
Pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsnio 6 dalį terminas, kuris 
nustatomas prioritetinių pavojingų 
medžiagų išleidimui, išmetimui ir 
nuotėkiams sustabdyti ar laipsniškai 
panaikinti, neturėtų viršyti 20 metų nuo to 
laiko, kai medžiaga priskiriama prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Komisija nurodo kitus teisės aktus, kuriuose nustatytos kontrolės priemonės (žr. 6 
konstatuojamąją dalį). Taigi ji neketina siūlyti kontrolės priemonių, įgyvendinant Vandens 
pagrindų direktyvą, o pasinaudoti tais galiojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į Komisijos 
pranešimą spaudai dėl šio pasiūlymo (MEMO/12/59), turėtų būti patikslinta, ar Vandens 
pagrindų direktyvoje reikalaujama sustabdyti prioritetinių pavojingų medžiagų išmetimą, 
išleidimą ir nuotėkius per 20 metų nuo šių medžiagų priskyrimo prie prioritetinių pavojingų 
medžiagų.

Pakeitimas 55
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pastaraisiais metais vis daugiau 
dėmesio skiriama daugelio įvairių 
cheminių medžiagų poveikiui žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Gaminant, vežant, 
naudojant ar tvarkant produktus dažnai į 
aplinką išsiskiria įvairios cheminės 
medžiagos. Įgyvendinant Direktyvoje 
2000/60/EB nustatytus reikalavimus 
pasiekti gerą cheminę vandens telkinių 
būklę būtina sutelkti dėmesį ne tik į 
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atskirų cheminių medžiagų koncentraciją, 
bet ir į šių medžiagų sudėtinį poveikį. 
Todėl būtina tinkamai į tai atsižvelgti 
nustatant AKS;

Or. en

Pagrindimas

Neseniai priimtame Komisijos komunikate dėl cheminių medžiagų mišinių pabrėžiama 
aplinkoje esančių mišinių klausimo svarba įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą. 
Nustatant AKS reikėtų atsižvelgti į sudėtinį poveikį, siekiant išvengti sistemingo nepakankamo 
šių medžiagų keliamos grėsmės vertinimo.

Pakeitimas 56
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pastaraisiais metais vis daugiau 
dėmesio skiriama daugelio įvairių 
cheminių medžiagų poveikiui žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Gaminant, vežant, 
naudojant ar tvarkant produktus dažnai į 
aplinką išsiskiria įvairios cheminės 
medžiagos. Įgyvendinant Direktyvoje 
2000/60/EB nustatytus reikalavimus 
pasiekti gerą cheminę vandens telkinių 
būklę būtina sutelkti dėmesį ne tik į 
atskirų cheminių medžiagų koncentraciją, 
bet ir į šių medžiagų sudėtinį poveikį. 
Todėl būtina tinkamai į tai atsižvelgti 
nustatant AKS;

Or. en

Pagrindimas

Neseniai priimtame Komisijos komunikate dėl cheminių medžiagų mišinių paaiškinama 
aplinkoje esančių mišinių klausimo svarba įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą. Jei bus 
tinkamai į tai atsižvelgta nustatant AKS, bus galima išvengti sistemingo nepakankamo šių 
medžiagų keliamos grėsmės vertinimo.
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Pakeitimas 57
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) medžiagų priskyrimas prie 
prioritetinių medžiagų arba prioritetinių 
pavojingų medžiagų grindžiamas, be kita 
ko, moksliniu medžiagų savybių 
vertinimu. Siekiant išsaugoti įtraukimo į 
sąrašą proceso vientisumą ir patikimumą, 
neturėtų būti atsižvelgta į politinius 
klausimus ar susijusias taikomų 
priemonių sąnaudas, kurie kliudytų 
priskirti medžiagą prie prioritetinių 
medžiagų ar prioritetinių pavojingų 
medžiagų, o spręsti minėtus klausimus 
tolesniu etapu, jau įtraukus konkrečią 
medžiagą ar medžiagų grupę į sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos medžiagos ir kitos medžiagos, 
kurioms būdingos šios savybės, vandens 
aplinkoje ištisus dešimtmečius gali būti 
aptinkamos tokiais kiekiais, kurie kelia 
didelę grėsmę, net jei jau buvo plačiai 
imtasi teršalų išmetimo mažinimo arba 
panaikinimo priemonių. Kai kurios išlieka 
net pervežamos didelius nuotolius ir yra 
aptinkamos beveik visur aplinkoje. Kai 

(12) patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos medžiagos ir kitos prioritetinės 
pavojingos medžiagos vandens aplinkoje 
ištisus dešimtmečius gali būti aptinkamos 
tokiais kiekiais, kurie kelia didelę grėsmę, 
nors jau buvo plačiai imtasi teršalų 
išmetimo mažinimo arba panaikinimo 
priemonių, visų pirma Europos lygmeniu. 
Kai kurios išlieka net pervežamos didelius 
nuotolius ir yra aptinkamos beveik visur 
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kurios šių medžiagų priklauso esamoms ir 
naujai pasiūlytoms prioritetinėms 
pavojingoms medžiagoms ir dėl jų 
ilgalaikio išlikimo bet kokioje aplinkoje 
kai kurioms jų reikia skirti ypatingą 
dėmesį pateikiant jų poveikio cheminei 
būklei rezultatus pagal Direktyvą 
2000/60/EB ir taikant stebėsenos 
reikalavimus;

aplinkoje. Kai kurios šių medžiagų 
priklauso esamoms ir naujai pasiūlytoms 
prioritetinėms pavojingoms medžiagoms. 
Šias medžiagas tik retais atvejais galima 
veiksmingai sumažinti vietos arba regionų 
lygmens priemonėmis. Norint jas 
sumažinti pasauliniu mastu, reikalingos 
tarptautinės pastangos. Šioms 
medžiagoms reikia skirti ypatingą dėmesį 
atsižvelgiant į jų ilgalaikį poveikį aplinkai, 
jų stebėjimą ir jų poveikį cheminei būklei 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir taikant 
stebėsenos reikalavimus;

Or. de

Pagrindimas

Medžiagų priskyrimas prie patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų grupės dar nėra 
skaidrus. Įvairių kategorijų medžiagoms skirti reikalingi skaidrūs kriterijai ir galimybės, kad 
kitas medžiagas būtų galima klasifikuoti kaip tariamai visur esančias. Todėl, remiantis 
Vandens pagrindų direktyvoje įtvirtintu mišriu požiūriu, šias medžiagas reikėtų apibrėžti ne 
tik pagal jų chemines savybes ir koncentraciją, bet ir pagal sėkmingos teršalų kontrolės 
kriterijus.

Pakeitimas 59
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam 
tikriems pesticidams, turintiems chelantų, 
kurie veikia kaip pagrindiniai sinergikliai. 
Tam tikri chelantai yra patvarūs ir 
padidina sunkiųjų metalų judumą 
dirvožemyje. Didesnis sunkiųjų metalų 
išplovimo potencialas gali lemti požeminio 
vandens užteršimą, kuris darytų poveikį 
didelėms gyventojų grupėms;

Or. en
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Pakeitimas 60
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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;

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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, bet būtų užtikrintas 
jos veiksmingumas, mechanizmą reikėtų 
taikyti tik į stebėjimo sąrašą laikinai 
įtrauktoms medžiagoms, turinčioms 
pavojingų savybių, ir naujiems teršalams,
taip pat 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. en

Pagrindimas

Kad atitinkamos medžiagos būtų veiksmingai atrenkamos ir įtraukiamos į stebėjimo sąrašą, 
turėtų būti atsižvelgta į jų pavojingumą.

Pakeitimas 61
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis



AM\919170LT.doc 27/105 PE496.330v04-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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;

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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, papildant tokią informaciją 
stebėsenos duomenimis, surinktais 
vykdant programas pagal Direktyvos 
2000/60/EB 5 ir 8 straipsnius. 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. Šio sąrašo galiojimo laikotarpis 
turėtų būti ribotas. Atsižvelgdama į 
rezultatus, gautus iš valstybių narių, ir iš 
anksto apibrėžtus kriterijus, Komisija 
turėtų pagrįsti susijusioms 
suinteresuotosioms šalims tolesnę 
medžiagos stebėseną vėliau kas 12 
mėnesių, kol medžiaga yra sąraše. 
Medžiaga turėtų būti išbraukta iš 
stebėjimo sąrašo, jei taikant rizikos 
vertinimą pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalį patvirtinama, kad 
Sąjungos lygmeniu medžiaga nekelia 
didelės grėsmės vandens aplinkai arba per 
ją;

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvos 2000/60/EB 5 ir 8 straipsniuose jau pateikiama vertinga informacija apie 
ekologinę ir cheminę ES vandenų būklę dėl vykstančio valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimo, ir ši informacija turėtų būti naudojama papildomai su informacija, kuri 
surenkama iš stebėjimo sąrašo. Turėtų būti nustatyta aiški, pagrįsta ir skaidri procedūra 
siekiant nustatyti, kokios cheminės medžiagos turėtų išlikti stebėjimo sąraše. Be to, turėtų būti 
sudaryta galimybė išbraukti medžiagas iš šio sąrašo, jei atliekant rizikos vertinimą 
nustatoma, kad tam yra pagrindas.

Pakeitimas 62
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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;

(17) reikalingas naujas mechanizmas, pagal 
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. Atsižvelgiant į kilusį 
susirūpinimą dėl diklofenako, 17 beta-
estradiolio ir 17 alfa-etinilestradiolio, 
Komisijos prašoma atlikti šių trijų 
medžiagų mokslinį vertinimą siekiant 
įtraukti jas į stebėjimo sąrašą, jei tai būtų 
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pagrįsta atlikus minėtą vertinimą. 
Vertinant šias tris medžiagas reikėtų 
atsižvelgti į galimą šių medžiagų 
stebėsenos ir apribojimo poveikį 
ekonomikai ir visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Trijų medicininių medžiagų keliama grėsmė išlieka neaiški ir diskutuotina; nors šiuo metu 
nepakanka duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti šių medžiagų įtraukimą į prioritetinių 
medžiagų sąrašą, šios medžiagos kelia pakankamai daug susirūpinimo, kad jas galima būtų 
įtraukti į stebėjimo sąrašą. Turi būti visapusiškai ištirtas šių medžiagų ribojimo poveikis. 
Pvz., apribojus 17 beta-estradiolio naudojimą, galėtų būti apribota geriamųjų kontraceptinių 
preparatų gamyba, o tai turėtų neigiamą įtaką visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 63
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) sudarius stebėjimo sąrašą būtų 
galima tinkamai stebėti paviršiniame 
vandenyje esančių medžiagų kiekį ir 
atlikti išsamų rizikos vertinimą, paremtą 
plačiai pripažinta ir patikrinta metodika ir 
pažangiausių mokslinių tyrimų 
duomenimis, atsižvelgiant į techninę ir 
mokslinę pažangą ir tarptautiniu mastu 
priimtas gaires (pvz., EBPO, GLP);

Or. en

Pagrindimas

Naujų mokslinių duomenų, paremtų naujausiais standartais ir gairėmis, rinkimas sudarytų 
galimybes geriau suvokti tikrą aplinkai kylančią grėsmę. Būtų naudinga geriau ištirti daugelį 
medžiagų prieš priimant sprendimą dėl galimo jų įtraukimo į sąrašą. Todėl vertinimo 
procesas turi būti metodologiškai pagrįstas, t. y. plačiai pripažintas.
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Pakeitimas 64
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) priimdama šį pasiūlymą ir pateikdama 
jo ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, Komisija užbaigė pirmąją 
prioritetinių medžiagų sąrašo peržiūrą, 
kurios reikalaujama Direktyvos 
2008/105/EB 8 straipsniu. Buvo 
peržiūrėtos ir tos direktyvos III priedo 
medžiagos, kai kurios jų priskirtos prie 
prioritetinių. Kitoms medžiagoms priskirti 
prie prioritetinių medžiagų kol kas 
nepakanka duomenų. Išlieka galimybė, 
kad atsiras daugiau informacijos apie tas 
medžiagas, todėl jos ateityje bus 
peržiūrimos – tai galioja ir kitoms 
medžiagoms, kurios per šią peržiūrą buvo 
svarstytos, bet nepriskirtos prie 
prioritetinių medžiagų. Todėl Direktyvos 
2008/105/EB III priedas paseno ir turėtų 
būti išbrauktas. Tos direktyvos 8 straipsnis 
turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 
taip pat turėtų būti pakeistas rezultatų 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
terminas;

(19) priimdama šį pasiūlymą ir pateikdama 
jo ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, Komisija užbaigė pirmąją 
prioritetinių medžiagų sąrašo peržiūrą, 
kurios reikalaujama Direktyvos 
2008/105/EB 8 straipsniu. Buvo 
peržiūrėtos ir tos direktyvos III priedo 
medžiagos, kai kurios jų priskirtos prie 
prioritetinių. Išlieka galimybė, kad atsiras 
daugiau informacijos apie tas medžiagas, 
todėl jos ateityje bus peržiūrimos – tai 
galioja ir kitoms medžiagoms, kurios per
šią peržiūrą buvo svarstytos, bet 
nepriskirtos prie prioritetinių medžiagų. 
Todėl Direktyvos 2008/105/EB III priedas 
paseno ir turėtų būti išbrauktas. Tos 
direktyvos 8 straipsnis turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeistas, taip pat 
turėtų būti pakeistas rezultatų pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai terminas;

Or. en

Pakeitimas 65
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 
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priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat ir ekspertų 
lygmeniu;

priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat ir valstybių 
narių, suinteresuotų pramonės šakų ir 
aplinkos apsaugą skatinančių NVO 
ekspertų lygmeniu.

Or. it

Pakeitimas 66
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 
priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat ir ekspertų 
lygmeniu;

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 
priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas su visomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, taip pat ir ekspertų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 67
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 
priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat ir ekspertų 
lygmeniu;

(21) be to, siekiant pagerinti informacinę 
bazę, reikalingą ateityje nustatant 
prioritetines medžiagas, ypač prie jų 
priskiriant naujus teršalus, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl stebėjimo 
sąrašo sudarymo. Ypač svarbu, kad 
Komisija per parengiamąjį darbą rengtų 
tinkamas konsultacijas su visomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, taip pat ir ekspertų lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Visos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę teikti pastabas ir prisidėti Komisijai 
rengiant stebėjimo sąrašą.

Pakeitimas 68
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos, į stebėjimo sąrašą įtrauktų 
medžiagų stebėsenos metodų 
įgyvendinimo, taip pat stebėsenos 
duomenų bei informacijos pateikimo 
Komisijai formos taikymo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

(23) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos, į stebėjimo sąrašą įtrauktų 
medžiagų stebėsenos ir įteisintų analizės
metodų įgyvendinimo pagal Direktyvą 
2009/90/EB, taip pat stebėsenos duomenų 
bei informacijos pateikimo Komisijai 
formos taikymo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
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bendrieji principai; mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinama, kad turėtų būti taikomi nuoseklūs įteisinti analizės metodai.

Pakeitimas 69
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kadangi šios direktyvos tikslo pasiekti 
gerą paviršinio vandens cheminę būklę 
nustatant prioritetinių medžiagų ir kai kurių 
kitų teršalų AKS valstybės narės pačios 
tinkamai įgyvendinti negali ir jis gali būti 
geriau įgyvendintas Sąjungos lygmeniu 
visoje Sąjungoje palaikant tą patį 
paviršinio vandens apsaugos lygį, Sąjunga, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, gali priimti tam tikras priemones. 
Laikantis tame straipsnyje nustatyto 
proporcingumo principo šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti;

(24) kadangi šios direktyvos tikslo pasiekti 
gerą paviršinio vandens cheminę būklę 
nustatant prioritetinių medžiagų ir kai kurių 
kitų teršalų AKS valstybės narės pačios 
tinkamai įgyvendinti negali ir jis gali būti 
geriau įgyvendintas Sąjungos lygmeniu 
visoje Sąjungoje palaikant tą patį 
paviršinio vandens apsaugos lygį, Sąjunga, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, prireikus turėtų priimti tam 
tikras priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Prioritetinės medžiagos – tai medžiagos, kurios kelia didelę grėsmę Sąjungos lygmeniu. 
Kitaip tariant, šių medžiagų koncentracijos viršija AKS. Todėl būtina taikyti taršos kontrolės 
priemones. Patvirtinti priemones, kai jos reikalingos ES lygmeniu, turėtų būti Sąjungos 
pareiga, o ne vien tik teisė.

Pakeitimas 70
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
Direktyva 2000/60/EB
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2000/60/EB X priedas 
pakeičiamas šios direktyvos I priedo 
tekstu.

Direktyva 2000/60/EB iš dalies keičiama 
taip:

– X priedas pakeičiamas šios direktyvos I 
priedo tekstu.

– 16 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. jei „prioritetinė medžiaga“ yra 
įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIV priedą, neturi būti svarstoma dėl jos 
priskyrimo prie prioritetinių pavojingų 
medžiagų (PPM), kol nepasibaigs 
atitinkamame XIV priedo įraše nurodytas 
pabaigos terminas arba kol nebus 
paskelbtas Komisijos sprendimas dėl 
atitinkamos paraiškos autorizacijai gauti, 
jeigu paskelbimo data nėra ankstesnė už 
pabaigos termino datą.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti geresnį Vandens pagrindų direktyvos ir REACH reglamento įgyvendinimo 
koordinavimą tų pačių medžiagų atveju. Tiksliau, jei prioritetinė medžiaga (PM) yra įtraukta 
į REACH reglamento XIV priedą, nereikėtų svarstyti dėl šios medžiagos priskyrimo prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų (PPM) pagal Vandens pagrindų direktyvą, kol vis dar vyksta 
paraiškos autorizacijai gauti procedūra.

Pakeitimas 71
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
Direktyva 2000/60/EB
VIII priedo 12 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2000/60/EB X priedas 
pakeičiamas šios direktyvos I priedo 
tekstu.

Direktyva 2000/60/EB iš dalies keičiama 
taip:

– X priedas pakeičiamas šios direktyvos I 
priedo tekstu.

– VIII priedas papildomas šiuo punktu:
„12 a. Patvarūs chelantai ir jų junginiai.”

Or. en

Pagrindimas

Chelantai plačiai naudojami įvairiuose pramoniniuose procesuose ir produktuose, pvz., 
pesticiduose, kuriuose chelantai veikia kaip svarbus sinergiklis sudarant metalų jonų 
junginius ir taip padidina veikliosios sudedamosios dalies veiksmingumą. Tam tikri chelantai, 
pvz., etilendiaminotetraacto rūgštis (EDTA), yra patvarūs ir padidina sunkiųjų metalų judumą 
dirvožemyje. Didesnis sunkiųjų metalų išplovimo potencialas gali sukelti galimą požeminio 
vandens užteršimą ir turėti įtakos didelėms gyventojų grupėms per vandens aplinką.

Pakeitimas 72
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Natūrali foninė koncentracija – natūrali 
švaraus vandens sudėtis, kurią lemia 
aplinkos veiksniai (dirvožemis, struktūra, 
geologiniai ir cheminiai veiksniai ir kiti 
gamtiniai reiškiniai, pvz., vulkanų veikla, 
gamtoje kylantys gaisrai, ir kt.).

Or. en

Pakeitimas 73
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi šios direktyvos 1 straipsnio ir 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio, 
valstybės narės paviršinio vandens 
telkiniams taiko AKS, išdėstytus šios 
direktyvos I priedo A dalyje.

Laikydamosi šios direktyvos 1 straipsnio ir 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio, 
valstybės narės paviršinio vandens 
telkiniams taiko AKS, išdėstytus šios 
direktyvos I priedo A dalyje. AKS taikomi 
kaip „stebėsenos vertės“ medžiagoms Nr. 
2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 ir 34–48. Nuo 
2021 m. valstybės narės pakeičia šias 
„stebėsenos vertes“ aplinkos kokybės 
standartais pagal Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyti pereinamieji laikotarpiai, atsižvelgiant į privalomą naujų AKS ir esamų 
prioritetinių medžiagų persvarstytų AKS įgyvendinimą. Kitaip nebus išvengta nesutarimų dėl 
Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio („Aplinkos apsaugos tikslai“) reikalavimų 
vykdymo. Pvz., daugeliu atvejų nustačius naujus AKS be pereinamųjų laikotarpių būtų 
pažeistas Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas būklės prastėjimo 
draudimas – to padarinys būtų draudimų ir apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 74
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. valstybės narės 
paviršinio vandens telkiniuose 
aptinkamoms prioritetinėms pavojingoms 
medžiagoms taiko AKS vertes, išdėstytas 
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šios direktyvos I priedo A dalyje, kurios 
mažinamos pagal toliau nurodytus 
koeficientus ar bent jau aptikimo lygį, 
nustatytą turimomis matavimo 
technologijomis:
a) nuo 2015 m. gruodžio 22 d. taikomas 
mažinimo koeficientas 10;
b) nuo 2021 m. gruodžio 22 d. taikomas 
mažinimo koeficientas 20;
c) nuo 2027 m. gruodžio 22 d. taikomas 
mažinimo koeficientas 100;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad nustatant AKS prioritetinėms pavojingoms medžiagoms būtų 
atsižvelgta į i) bendrą Vandens pagrindų direktyvoje nustatytą tikslą nutraukti arba 
laipsniškai sustabdyti tokių medžiagų išmetimą ir pasiekti beveik nulines gamtoje 
pasitaikančių medžiagų koncentracijas jūros aplinkoje ir ii) netikrumą nustatant ribas 
medžiagoms, turinčioms pavojingų savybių, pvz., patvarioms, bioakumuliacinėms ir 
toksiškoms medžiagoms arba endokrininius sutrikimus sukeliančioms medžiagoms.

Pakeitimas 75
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant AKS atsižvelgiama į natūralias 
fonines vertes, taikant „papildomos 
rizikos metodą“.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant AKS viršijimą būtina atsižvelgti į natūraliai išsiskiriančių medžiagų kiekį (fonines 
vertes). Pvz., persvarstant AKS „papildomos rizikos metodo“ prasme būtina atsižvelgti į 
metalų iš geogeninių šaltinių natūralias fonines vertes, poliaromatinius angliavandenilius, 



PE496.330v04-00 38/105 AM\919170LT.doc

LT

atsirandančius dėl miškų gaisrų, ir kt. Kitaip dėl minėtais atvejais gautų rezultatų teisėsaugos 
institucijoms tektų taikyti vandens valdymo priemones.

Pakeitimas 76
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdama užtikrinti vienodą direktyvos 
įgyvendinimą valstybėse narėse, Komisija 
priima deleguotąjį aktą, kuriame nustato 
privalomas taikytinų analizės metodų 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui naujų siūlomų ar persvarstytų AKS nėra įteisintų analizės metodų ir mėginių 
ėmimo taisyklių. Ypač atsižvelgiant į planuojamą stebėjimo sąrašą, siekiama nauda atliekant 
tyrimus dėl galbūt esančių medžiagų gali būti gaunama tik tuo atveju, jei visose valstybėse 
narėse bus atliekami vienodi, t. y. palyginami, tyrimai. Taip pat žr. ES Direktyvą 2009/90/EB, 
kuria nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės 
specifikacijos.

Pakeitimas 77
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės taiko AKS 
medžiagoms Nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 ir 
34–48, pradėdamos nuo upių baseinų 
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valdymo planų atnaujinimo 2021 m., kad 
ne vėliau kaip iki 2027 m. būtų pasiekta 
gera cheminė būklė šių medžiagų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi turi būti užtikrintas nuoseklus Vandens pagrindų direktyvos ir šios direktyvos 
įgyvendinimas, turėtų būti nurodyta, kad valstybės narės turi taikyti naujų medžiagų AKS ir 
atnaujintus esamų medžiagų AKS, pradedant nuo kito priemonių programų ir upių baseinų 
valdymo planų atnaujinimo, kuris vyks 2021 m., kad iki 2027 m. būtų pasiekta gera cheminė 
būklė šių medžiagų atžvilgiu.

Pakeitimas 78
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
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 
atlieka medžiagos atitinkamoje terpėje 
stebėseną kas trejus metus, taikant šį 
intervalą kaip orientacinę gairę, nebent 
remiantis techninėmis žiniomis ir ekspertų 
nuomone būtų pagrįsta taikyti kitokį 
intervalą.

Or. sv

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tarpusavyje suderinamos 4 ir 6 dalys: Komisijos pasiūlyme neaišku, kurį 
intervalą reikėtų taikyti.

Pakeitimas 79
Carl Schlyter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi vandens 
būklės stebėsena, atlikta pagal Direktyvos 
2000/60/EB 8 straipsnį, imasi priemonių 
atlikti I priedo A dalyje išvardytų 
prioritetinių medžiagų, kurios linkusios 
kauptis nuosėdose ir (arba) biotoje, 
koncentracijos ilgalaikių tendencijų 
analizę, ypatingą dėmesį skirdamos 
medžiagoms Nr. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ir 
44. Laikydamosi Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio, jos imasi priemonių užtikrinti, 
kad tokia koncentracija žymiai nepadidėtų
nuosėdose ir (arba) atitinkamoje biotoje. 

Valstybės narės, remdamosi vandens 
būklės stebėsena, atlikta pagal Direktyvos 
2000/60/EB 8 straipsnį, imasi priemonių 
atlikti I priedo A dalyje išvardytų 
prioritetinių medžiagų, kurios linkusios 
kauptis nuosėdose ir (arba) biotoje, 
koncentracijos ilgalaikių tendencijų 
analizę, ypatingą dėmesį skirdamos 
medžiagoms Nr. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ir 
44. Laikydamosi Direktyvos 2000/60/EB 4
straipsnio, jos imasi priemonių užtikrinti, 
kad tokia koncentracija nuosekliai mažėtų
nuosėdose ir (arba) atitinkamoje biotoje. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunkčio 
reikalavimus, valstybės narės turėtų imtis veiksmų, stengdamosi nuosekliai mažinti taršą, 
kurią kelia prioritetinės medžiagos, ir tai nereiškia tiesiog užtikrinti, kad prioritetinių 
medžiagų koncentracija smarkiai nepadidėtų nuosėdose ar biotoje.

Pakeitimas 80
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija išnagrinėja techninę ir 
mokslinę pažangą, įskaitant Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose nurodytų rizikos vertinimų 
išvadas ir informaciją apie medžiagų 

7. Komisija išnagrinėja techninę ir 
mokslinę pažangą, įskaitant Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose nurodytų rizikos vertinimų 
išvadas ir informaciją apie medžiagų,
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registraciją, su kuria visuomenė gali 
susipažinti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 119 straipsnį, ir prireikus 
pasiūlo peržiūrėti šios direktyvos I priedo 
A dalyje nustatytus AKS laikantis Sutarties 
294 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 4 
dalyje nustatyto tvarkaraščio. 

registruojamų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, registraciją, įskaitant 
pasklidžiųjų teršalų išmetimo galimybę 
naudojant šias medžiagas gaminiuose, ir 
prireikus pasiūlo peržiūrėti šios direktyvos 
I priedo A dalyje nustatytus AKS laikantis 
Sutarties 294 straipsnyje nustatytos tvarkos 
ir Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 4 
dalyje nustatyto tvarkaraščio.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų panaudota VISA informacija, pateikiama pagal REACH 
reglamentą valdžios institucijoms, o ne tik informacija iš viešųjų duomenų bazės, nes jos 
apimtis yra ribotesnė. Vienas iš REACH reglamento tikslų visada buvo padėti geriau 
įgyvendinti ES teisės aktus, tobulinant informacinę bazę.

Pakeitimas 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Siekiant palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą parengiamos techninės 
gairės dėl biotos mėginių ėmimo ir 
medžiagų stebėsenos pagal dabartinį 
Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime sprendžiama naujų medžiagų standartizuotų mėginių ėmimo ir analizės 
metodų trūkumo problema. Biotos mėginių ėmimo ir kiekvienos medžiagos stebėsenos 
standartų kūrimas yra ilgas ir brangus procesas. Siekdama užtikrinti veiksmingumą, 
sumažinti išlaidas ir surinkti palyginamus duomenis, Komisija turėtų teikti pagalbą 
valstybėms narėms paskelbdama technines gaires vykdant Direktyvos 2000/60/EB 
įgyvendinimo procesą.
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Pakeitimas 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2008/105/EB
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija parengia gaires ir technines 
specifikacijas dėl AKS taikymo ir 
stebėsenos atitinkamoje terpėje 
medžiagoms Nr. 2, 5, 15, 20, 23, 28 ir 34–
48, kad palengvintų tų medžiagų 
stebėsenos procesą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu standartiniai analizės metodai yra nustatyti ne visoms esamoms ir naujoms 
prioritetinėms medžiagoms. Nacionalinių standartų kūrimas – ilgas ir brangus procesas. 
Todėl Komisija turėtų parengti gaires, kad užtikrintų stebėsenos duomenų palyginamumą tarp 
valstybių narių.

Pakeitimas 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pramoninių cheminių medžiagų, priskirtų 
prie prioritetinių medžiagų, kontrolė

1. Visų prioritetinių medžiagų ir 
prioritetinių pavojingų medžiagų, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 
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1907/2006 (REACH) ir kurios, Komisijos 
nuomone, atitinka minėto reglamento 57 
straipsnyje nurodytus kriterijus, atveju 
Komisija prašo Europos cheminių 
medžiagų agentūros (ECHA) iki 
[Oficialiajame leidinyje įterpti datą:
praėjus vieniems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] parengti 
dokumentaciją pagal to reglamento 59 
straipsnio 2 dalį ir 69 straipsnio 1 dalį, jei 
tai dar nebuvo padaryta.
2. Jei Komisija mano, kad medžiagos 
neatitinka minėto reglamento 57 
straipsnyje nustatytų kriterijų, ji prašo 
ECHA [Oficialiajame leidinyje įterpti 
datą: praėjus vieniems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] parengti 
dokumentaciją pagal to reglamento 69 
straipsnio 1 dalį, jei tai dar nebuvo 
padaryta.
3. Jei stebėsenos duomenys rodo, kad 
esamoms prioritetinėms medžiagoms ar 
prioritetinėms pavojingoms medžiagoms 
būtina taikyti papildomas ES lygmens 
priemones siekiant suderinamumo su 
Direktyvos 2000/60/EB nuostatomis, 
Komisija imasi veiksmų pagal šio 
straipsnio 1 ir 2 dalis arba persvarsto 
suteiktą autorizaciją atitinkamai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 
straipsnio 2 dalį ar nustatytą apribojimą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 68 
straipsnio 1 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina kuo skubiau pasiekti suderinamumą tarp vandens srities teisės aktų ir atitinkamų 
taršos kontrolės priemonių, kurios taikomos pagal sektoriams skirtas priemones, tikslų. 
Pramoninių cheminių medžiagų atveju, įtraukus medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą 
arba viršijus AKS po įtraukimo į sąrašą turėtų būti imtasi tinkamų tolesnių veiksmų pagal 
REACH reglamentą. Svarbu užtikrinti, kad būtų veiksmingai imtasi reikiamų veiksmų siekiant 
Vandens pagrindų direktyvoje iškeltų tikslų, kartu laikantis REACH reglamento nuostatų.
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Pakeitimas 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Įterpiamas šis 5b straipsnis:
„5b straipsnis

Augalų apsaugos produktų, priskirtų prie 
prioritetinių medžiagų, kontrolė

1. Valstybės narės peržiūri [Oficialiajame 
leidinyje įterpti datą: praėjus vieniems 
metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] visus produktų autorizacijos 
liudijimus, išduotus pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1107/2009 augalų apsaugos 
produktams, kurių sudėtyje yra 
prioritetinių medžiagų, remdamosi minėto 
reglamento 44 straipsniu ir siekdamos 
užtikrinti, kad jie atitiktų Direktyvoje 
2000/60/EB nustatytus tikslus. 
2. Valstybės narės persvarsto atitinkamus 
autorizacijos liudijimus, išduotus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 augalų 
apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra 
esama prioritetinė medžiaga, remdamosi 
minėto reglamento 48 straipsniu, per 
vienus metus nuo stebėsenos duomenų 
paskelbimo, jei stebėsenos duomenys 
rodo, kad būtina taikyti papildomas ES 
lygmens priemones siekiant užtikrinti, kad 
jie atitiktų Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus tikslus.
3. Laikomasi nuomonės, kad prioritetinės 
pavojingos medžiagos neatitinka kriterijų, 
nustatytų minėto reglamento II priedo 
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 ar 3.8.2 
punktuose.
4. AKS viršijimas laikomas nepriimtinu 
poveikiu aplinkai pagal minėto 
reglamento 4 straipsnio 3 dalies e punkto i 
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papunktį.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina kuo skubiau pasiekti suderinamumą tarp vandens srities teisės aktų ir atitinkamų 
taršos kontrolės priemonių, kurios taikomos pagal sektoriams skirtas priemones, tikslų. 
Pesticidų atveju, įtraukus medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti imtasi 
tinkamų tolesnių veiksmų pagal reglamentą dėl pesticidų. Svarbu užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai imtasi reikiamų veiksmų įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvos nuostatas, 
kartu laikantis teisės aktų dėl pesticidų.

Pakeitimas 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Įterpiamas šis 5c straipsnis:
„5c straipsnis

Biocidinių produktų, priskirtų prie 
prioritetinių medžiagų, kontrolė

1. Valstybės narės, o Sąjungos 
autorizacijos liudijimo atveju – Komisija, 
peržiūri [Oficialiajame leidinyje įterpti 
datą: praėjus vieniems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] visus 
autorizacijos liudijimus, išduotus pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 
naudojimo1 biocidiniams produktams, 
kurių sudėtyje yra prioritetinių medžiagų, 
remdamosi minėto reglamento 48 
straipsniu siekiant užtikrinti, kad jie 
atitiktų Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus tikslus.
2. Valstybės narės, o Sąjungos 
autorizacijos liudijimo atveju – Komisija, 
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persvarsto atitinkamus autorizacijos 
liudijimus, išduotus pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 528/2012 esamoms 
prioritetinėms medžiagoms, remdamosi 
minėto reglamento 48 straipsniu per 
vienus metus nuo stebėsenos duomenų 
paskelbimo, jei stebėsenos duomenys 
rodo, kad būtina taikyti papildomas ES 
lygmens priemones siekiant 
suderinamumo su Direktyvoje 
2000/60/EB nustatytais tikslais.
3. Laikomasi nuomonės, kad prioritetinės 
pavojingos medžiagos atitinka vieną iš 
netvirtinimo kriterijų, nustatytų minėto 
reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.
4. AKS viršijimas laikomas nepriimtinu 
poveikiu aplinkai pagal minėto 
reglamento 19 straipsnio 1 dalies b 
punkto iv papunktį.“
____________________
1OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Būtina kuo skubiau pasiekti suderinamumą tarp vandens srities teisės aktų ir atitinkamų 
taršos kontrolės priemonių, kurios taikomos pagal sektoriams skirtas priemones, tikslų. 
Biocidinių produktų atveju, įtraukus medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų pagal reglamentą dėl biocidinių produktų. Svarbu užtikrinti, 
kad būtų veiksmingai imtasi reikiamų veiksmų įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvos 
nuostatas, kartu laikantis teisės aktų dėl biocidinių produktų.

Pakeitimas 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Įterpiamas šis 5d straipsnis:
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„5d straipsnis
Prioritetinių medžiagų, esančių 

pramoniniuose išmetamuosiuose 
teršaluose, kontrolė

Prioritetinių medžiagų, kurioms taikoma 
2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės)1 ir kurioms pagal Direktyvos 
2000/60/EB 10 straipsnį yra nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir 
kontrolės priemonės, taikomos remiantis 
geriausiais prieinamais metodais, atveju 
Komisija savo reguliarioje šių verčių ir 
metodų tinkamumo peržiūroje atsižvelgia 
į stebėsenos duomenis, surinktus pagal 
Direktyvą 2000/60/EB. Tais atvejais, kai 
būtina atlikti patobulinimus, turėtų būti 
imtasi atitinkamų teisėkūros veiksmų 
pagal minėtos direktyvos 73 straipsnio 1 
dalį.“
___________________
1OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

Or. en

Pagrindimas

Būtina kuo skubiau pasiekti suderinamumą tarp Vandens pagrindų direktyvos ir atitinkamų 
taršos kontrolės priemonių, kurios taikomos pagal sektoriams skirtas priemones, tikslų. 
Pramoninių išmetamųjų teršalų atveju, įtraukus medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą ir 
gavus stebėsenos duomenis, turėtų būti imtasi tinkamų tolesnių veiksmų pagal direktyvą dėl 
pramoninių išmetamų teršalų. Svarbu užtikrinti, kad būtų veiksmingai imtasi reikiamų 
veiksmų siekiant Vandens pagrindų direktyvoje iškeltų tikslų, kartu laikantis direktyvos dėl 
pramoninių išmetamų teršalų nuostatų.

Pakeitimas 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 e punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
5 e straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Įterpiamas šis 5e straipsnis:
„5e straipsnis

Prioritetinių medžiagų, kurios 
naudojamos kaip farmacijos produktai, 

kontrolė
1. Prioritetinių medžiagų, kurioms 
taikoma 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus1, atveju valstybės narės per vienus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
įvertina, ar vaisto charakteristikų 
santrauka ir informacijos pacientams 
lapeliai padės pakankamai padidinti 
informuotumą, kad būtų veiksmingai 
prisidėta prie šios direktyvos tikslų 
įgyvendinimo. Prioritetinių medžiagų, 
kurioms taikomas 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 
nustatantis Bendrijos leidimų dėl 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis 
Europos vaistų agentūrą2, atveju 
Komisija, remdamasi Europos vaistų 
agentūros nuomone, per vienus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
įvertina, ar vaisto charakteristikų 
santrauka ir informacijos pacientams 
lapeliai padės pakankamai padidinti 
informuotumą, kad būtų veiksmingai 
prisidėta prie šios direktyvos tikslų 
įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą, prioritetinių medžiagų rizikos 
aplinkai vertinimai pateikiami visuomenei 
susipažinti pagal farmacijos srities teisės 
aktus.
2. Valstybės narės, o Sąjungos 
autorizacijos liudijimo atveju – Komisija, 
persvarsto atitinkamus autorizacijos 
liudijimus, išduotus farmacinėms 
medžiagoms ar produktams, kurių 
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sudėtyje yra esama prioritetinė medžiaga, 
per vienus metus nuo stebėsenos 
duomenų paskelbimo, jei stebėsenos 
duomenys rodo, kad būtina taikyti 
papildomas ES lygmens priemones 
siekiant suderinamumo su Direktyvoje 
2000/60/EB nustatytais tikslais.
3. Prioritetinių medžiagų, kurioms 
taikoma Direktyva 2001/83/EB arba 
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, atveju 
Komisija skatina valstybes nares 
apsvarstyti galimybę prekiauti farmacijos 
produktais, kurių sudėtyje yra šių 
medžiagų, pagal receptą.
4. Valstybės narės per vienus metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
praneša Komisijai, kad įdiegtos tinkamos 
vaistų, kurie nenaudojami arba kurių 
galiojimo laikas pasibaigęs, surinkimo 
sistemos pagal Direktyvos 2001/83/EB 
127b straipsnį.“
______________
1OL L 311, 2001 11 28, p. 17.
2OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Būtina kuo skubiau pasiekti suderinamumą tarp vandens srities teisės aktų ir atitinkamų 
taršos kontrolės priemonių, kurios taikomos pagal sektoriams skirtas priemones, tikslų. 
Farmacijos produktų atveju, įtraukus medžiagas į prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti 
imtasi tinkamų tolesnių veiksmų pagal farmacijos produktų srities teisės aktus. Svarbu 
užtikrinti, kad būtų veiksmingai imtasi reikiamų veiksmų vykdant vandens srities teisės aktus, 
kartu laikantis farmacijos produktų srities teisės aktų nuostatų.

Pakeitimas 88
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB
5 e straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kontrolės priemonės
1. Komisija užtikrina, kad vadovaujantis 
galiojančiais Europos Sąjungos teisės 
aktais ir atsižvelgiant į paskesnių šio 
straipsnio dalių nuostatas, būtų priimtos 
medžiagų, kurios pripažintos 
prioritetinėmis medžiagomis ir 
prioritetinėmis pavojingomis 
medžiagomis, kontrolės priemonės.
2. Komisija pareikalaus, kad Europos 
cheminių medžiagų agentūra (ECHA) per 
tris mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo parengtų XV priede numatytą 
dokumentų rinkinį, taikytiną visoms 
prioritetinėms pavojingoms medžiagoms, 
patenkančioms į Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 taikymo sritį, kad šios 
medžiagos būtų įtrauktos į medžiagų 
kandidačių sąrašą.
3. Siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų, 
susidarančių įrenginiuose, kuriems 
taikomos 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų nustatytos prievolės (taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės 
prievolės)1, kiekį tais atvejais, kai 
išmetamųjų teršalų, susidarančių taikant 
pažangiausias prieinamas technologijas, 
lygmuo neatitinka aplinkos kokybės 
standartų pasiekti, Komisija užtikrina, 
kad būtų priimtos tinkamos priemonės, 
kurios būtų aiškiai įtrauktos į 
vadinamuosius geros gamybos praktikos 
(GGP) informacinius dokumentus.
4. Komisija užtikrina, kad būtų priimtos 
galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose numatytos tinkamos kontrolės 
priemonės, taikytinos medžiagoms, kurios 
pagal šią direktyvą pripažintos 
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prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis 
ir patenka į Reglamento (EB) 
Nr. 528/2012 taikymo sritį. Konkrečiai:
a) Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija 
užtikrina, kad visi Europos Sąjungoje
išduoti autorizacijos liudijimai dėl 
veikliųjų medžiagų būtų persvarstyti 
vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 528/2012 15 straipsniu.
b) Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija 
užtikrina, kad toms medžiagoms būtų 
taikomi 5 straipsnyje nustatyti 
netvirtinimo kriterijai, ir kad jos galėtų 
būti patvirtintos tik jeigu būtų laikomasi 
to straipsnio 2 dalies a punkto sąlygų.
c) Iki 2019 m. valstybės narės priima 
minėto reglamento 2 straipsnio 7 dalyje 
nustatytas apsaugos priemones.
5. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad būtų priimtos minėtame reglamente 
nustatytos kontrolės priemonės, taikytinos 
medžiagoms, kurios pagal šią direktyvą 
pripažintos prioritetinėmis medžiagomis ir 
prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis 
ir patenka į Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2009 taikymo sritį. Konkrečiai:
a) kaskart įleidžiant į rinką prioritetinę 
medžiagą, turi būti per 12 mėnesių 
atliekamas naujas tokios medžiagos 
įvertinimas ir atnaujinamas jos 
patvirtinimas, siekiant užtikrinti, kad jos 
išmetimas į vandenį būtų laipsniškai
sumažintas;
b) atliekant naują prioritetinių pavojingų 
medžiagų įvertinimą turi būti 
užtikrinama, kad tokios medžiagos bus 
pakeistos kitomis kovos su kenksmingais 
organizmais sistemomis. Jeigu tokios 
sistemos dar nebūtų pakankamai 
veiksmingos, laikinas autorizacijos 
liudijimas gali būti išduodamas tik 
uždaroms sistemoms, nesudarančioms 
ore, vandenyje ir dirvožemyje aptinkamų 
išmetamųjų teršalų;
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c) nuo 2020 m. sausio 1 d. bus panaikinti 
visi prioritetinėmis pavojingomis 
medžiagomis pripažintų pesticidų 
patvirtinimai ir nebus išduotas nė vienas 
naujas tokios medžiagos patvirtinimas.“
____________________
1 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

Or. it

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2000/60/EB Komisija privalo pasiūlyti naujų priemonių, kurios padėtų 
sumažinti prioritetinių medžiagų išmetimą ir panaikinti prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimą. Dėl to būtų tinkama ir ekonomiškai veiksminga naudoti jau galiojančias ES 
reglamentavimo priemones: REACH, Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą, biocidams ir 
pesticidams taikomas nuostatas. Šios priemonės užtikrina pramonei vienodas sąlygas, mažina 
valstybių narių prievoles ir naudotojų išlaidas.

Pakeitimas 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kontrolės priemonės
1. Europos Komisija užtikrina, kad 
medžiagoms, priskirtoms prie prioritetinių 
medžiagų arba prioritetinių pavojingų 
medžiagų pagal Direktyvą 2000/60/EB, 
būtų taikomos kontrolės priemonės, 
nustatytos pagal galiojančius Europos 
Sąjungos teisės aktus, inter alia:
a) Europos Komisija prašo Europos 
cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 
parengti dokumentaciją dėl galimo 
medžiagų, kurioms taikomas Reglamentas 
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(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 
kontrolės priemonės, inter alia:
a) atliekant pakartotinį vertinimą arba 
atnaujinant autorizacijos liudijimą 
prioritetinėms medžiagoms užtikrinama, 
kad būtų nuosekliai mažinami į vandenį 
išmetami teršalai;
b) atliekant pakartotinį vertinimą 
prioritetinėms pavojingoms medžiagoms 
užtikrinamas medžiagos pakaitalo 
naudojimas. Jei nėra alternatyvų, gali 
būti suteiktas patvirtinimas ribotam 
laikotarpiui ir uždaroms sistemoms.
c) nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinami 
visi pesticidų, priskirtų prie prioritetinių 
pavojingų medžiagų, patvirtinimai ir 
neišduodami jokie nauji patvirtinimai nuo 
tos pačios nurodytos datos. 
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 
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suteiktas, jeigu nesilaikoma minėto 
reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
sąlygų.“

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

Or. en

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 90
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB 
7 straipsnio 2 a, 2 b, 2 c ir 2 d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 7 straipsnis papildomas šiomis 
dalimis:
„2a. Prioritetinių pavojingų medžiagų, 
kurios įtrauktos į Direktyvos 2000/60/EB 
X priedą ir vis dar gaminamos arba 
importuojamos į ES, atveju Komisija per 
18 mėnesių nuo jų įtraukimo į sąrašą 
parengia pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kuriais 
užtikrinamas laipsniškas jų gamybos, 
tiekimo rinkai ir naudojimo nutraukimas 
nustatant, inter alia, gamybos, tiekimo 
rinkai ir naudojimo autorizaciją ar 
apribojimą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, veikliųjų medžiagų 
patvirtinimą pagal augalų apaugos 
produktų ar biocidinių produktų 
reglamentą ar kitus atitinkamus teisės 
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aktus.
2b. Prioritetinių medžiagų, kurios 
įtrauktos į Direktyvos 2000/60/EB X 
priedą ir vis dar gaminamos arba 
importuojamos į ES ir kurioms nėra 
nustatytos tinkamos pavojaus vandens 
aplinkai kontrolės priemonės, atveju 
Komisija per 18 mėnesių nuo jų įtraukimo 
parengia pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kuriais 
užtikrinamas nuoseklus taršos mažinimas, 
prireikus nustatant, inter alia, gamybos, 
tiekimo rinkai ir naudojimo autorizaciją 
ar apribojimą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, veikliųjų medžiagų 
patvirtinimą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 ar 2012 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 
naudojimo1 ar kitus atitinkamus teisės 
aktus.
2c. Komisija iki 2013 m. gruodžio 1 d. 
atlieka peržiūrą, kad galėtų pasiūlyti 
atitinkamus pakeitimus dėl tolesnių 
bendrų veiksmų ir sustiprinti Direktyvos 
2000/60/EB ir kitų teisės aktų, susijusių 
su vandens aplinkos apsauga, ryšį.
2d. Komisija iki 2013 m. gruodžio 1 d. 
atlieka peržiūrą, kad galėtų pasiūlyti 
atitinkamus šios direktyvos pakeitimus, 
kuriais sprendžiamos problemos, 
susijusios su sudėtinio poveikio keliama 
grėsme.“

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

Or. en

Pakeitimas 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2008/105/EB 
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis 7a straipsnis:
„7a straipsnis

Koordinavimas
1. Komisija užtikrina aukštą komiteto, 
įsteigto pagal Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 1 dalį, ir komitetų bei 
institucijų, įsteigtų pagal II priede 
išvardytus Sąjungos teisės aktus, 
koordinavimo lygį atliekant vertinimą, 
suteikiant autorizaciją ar vykdant kitą 
abiem šalims reikšmingų medžiagų arba 
medžiagų grupių peržiūrą.
2. Tokiu koordinavimu užtikrinamas 
tinkamas grėsmės, kuri kyla vandens 
aplinkai arba per ją, vertinimas siekiant 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnyje 
iškeltų tikslų, ir nustatytos medžiagų 
išleidimo, išmetimo ir nuotėkių kontrolės 
priemonės šiai grėsmei sumažinti 
remiantis atitinkamais II priede 
išvardytais teisės aktais.
3. Medžiagos ar grupė medžiagų, kurios 
kelia didelę grėsmę vandens aplinkai ar 
per ją arba kurioms nustatytos priemonės 
ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
kontrolės priemonės dėl jų išmetimo, 
išleidimo ir nuotėkių, viešai skelbiamos 
elektronine forma.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
10 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl 1 dalyje nustatyto koordinavimo.

Or. en

(Žr. 222 pakeitimą dėl II a priedo (naujo))
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Pakeitimas 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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.“ Per 
reguliarią peržiūrą turėtų būti numatyta 
galimybė remiantis moksliniais 
duomenimis pakoreguoti į sąrašą įtrauktų 
medžiagų kokybės standartus arba tas 
medžiagas išbraukti iš sąrašo. Jei per 
peržiūrą paaiškėja, kad tam tikra 
medžiaga, kuri Direktyvos 2000/60/EB 
X priede įrašyta kaip prioritetinė 
medžiaga, pagal 16 straipsnio 2 dalį 
nekelia didelės grėsmės vandens aplinkai, 
Komisija turi pasiūlyti tą medžiagą 
išbraukti iš X priedo.

Or. de

Pakeitimas 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnis
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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 ar 
prireikus išbraukti tam tikras prioritetines 
medžiagas iš X priedo.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant prioritetinių medžiagų sąrašo peržiūrą taip pat turėtų būti sudaryta galimybė 
išbraukti medžiagas iš sąrašo, jei tai yra pagrįsta.

Pakeitimas 94
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 

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 
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prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS.

prireikus nustatyti atitinkamus paviršinio 
vandens, nuosėdų ar biotos AKS. 
Nustatant AKS vertę atskiroms 
medžiagoms, mišiniui turėtų būti 
taikomas netikrumo koeficientas 100.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 95
Carl Schlyter

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. 
Nustatydama AKS, Komisija atsižvelgia į 
sudėtinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu AKS nustatomi atskiroms prioritetinėms medžiagoms, tarsi tai būtų vienintelės 
vandenyje aptinkamos medžiagos. Tačiau dažniausiai vandenyje kartu būna keletas medžiagų, 
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todėl gali atsirasti papildomas ar netgi sinerginis poveikis. Nustatant AKS būtina atsižvelgti į 
tokį sudėtinį poveikį, kitaip kyla pavojus, kad AKS neturės pakankamai apsaugančio poveikio.

Pakeitimas 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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. Šioje 
ataskaitoje persvarstomos Sąjungos 
lygmeniu ir valstybėse narėse priimtos 
priemonės ir vertinama, ar šios priemonės 
atitinka kokybės standartus, taikomus 
prioritetinėms medžiagoms, ar 
prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimo nutraukimo tikslą. Prireikus 
prie šios ataskaitos Komisija prideda 
atitinkamus pasiūlymus dėl konkrečių 
priemonių, kuriomis būtų pasiekti 
kokybės standartai ir medžiagų išmetimo 
nutraukimo tikslas, ir kartu nustato 
tarpinius tvarkaraščius. Pirmojo 
persvarstymo rezultatai ir priemonių 
vertinimas pateikiami Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en
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Pakeitimas 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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. 
Ataskaitoje ir atitinkamuose pasiūlymuose 
patvirtinamas ir prireikus užtikrinamas 
nuoseklumas 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. 
Komisija parengia gairių dokumentą, 
kuriame išdėstomos skaidrios procedūros 
ir nuoseklūs kriterijai, kuriais remiantis 
nustatomos prioritetinės pavojingos 
medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į konkrečiame sektoriuje galiojančius teisės aktus turi būti užtikrintas 
nuoseklumas su esamais autorizacijos liudijimais ir vertinimais. Prioritetinių pavojingų 
medžiagų atranka turėtų būti atliekama pagal aiškias ir skaidrias procedūras ir kriterijus, 
kurie atitinka konkrečiame sektoriuje galiojančius teisės aktus, įtraukiant visus atitinkamus 
ekspertus ir suinteresuotąsias šalis, kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
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dalyje.

Pakeitimas 98
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato prioritetinių pavojingų 
medžiagų atrankos kriterijus, kurie 
grindžiami:
– patvarumo, bioakumuliacijos ir 
toksiškumo vandenyje ir nuosėdose 
rodikliais, kaip nustatyta atitinkamuose 
Bendrijos teisės aktuose ir, kai taikoma, 
tam tikrų medžiagų naudojimą 
reglamentuojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose, taip pat atitinkamuose 
tarptautiniuose susitarimuose, ir
– įrodymais, gautais stebint plačiai 
paplitusį poveikį aplinkai, įskaitant 
stebėsenos rezultatus mažiausiai dešimtyje 
valstybių narių, kai mažiausiai 5 proc. 
mėginių bent penkiose valstybėse narėse 
rodo lygį, kuris kelia ekotoksikologinio 
poveikio grėsmę.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant prioritetinių pavojingų medžiagų atrankos procedūrą turi būti visiškai užtikrintas 
suderinamumas su konkrečioms medžiagoms taikomais teisės aktais, apibrėžiant patvarių, 
bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų savybes. Be to, kadangi svarbus įtraukimo į 
prioritetinių pavojingų medžiagų sąrašą poveikis, būtina atskleisti reikšmingumą ES ir plačiai 
paplitusį poveikį.

Pakeitimas 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priskirdama medžiagas prie 
prioritetinių pavojingų medžiagų, pateikia 
įrodymus apie poveikį ES lygmeniu ir 
ekotoksikologinį poveikį. Komisija nustato 
prioritetinių pavojingų medžiagų atrankos 
kriterijus, kuriuose atsižvelgiama į 
patvarumo, bioakumuliacijos ir 
toksiškumo vandenyje ir nuosėdose 
rodiklius, kaip nustatyta atitinkamuose 
ES teisės aktuose ir, kai taikoma, tam 
tikrų medžiagų naudojimą 
reglamentuojančiuose ES teisės aktuose, 
taip pat atitinkamuose tarptautiniuose 
susitarimuose.

Or. en

Pagrindimas

Prioritetinių pavojingų medžiagų atranka turi būti grindžiama atitinkamais teisės aktais (pvz., 
REACH, pesticidų, biocidinių produktų), pagrindų teisės aktais arba tarptautiniais 
susitarimais, kuriuose nustatyti toksiškumo ir poveikio lygiai.

Pakeitimas 100
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagos, kurios įtraukiamos į stebėjimo 
sąrašą pagal 8b straipsnį ir kurių 12 
mėnesių stebėsenos rezultatai rodo, kad 
šios medžiagos aptinkamos mažiausiai 
dešimtyje valstybių narių, kai mažiausiai 
5 proc. mėginių bent penkiose valstybėse 
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narėse rodo lygį, kuris kelia 
ekotoksikologinio poveikio grėsmę, turėtų 
būti svarstomos dėl galimo jų priskyrimo 
prie prioritetinių medžiagų ar prioritetinių 
pavojingų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Į stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra reikšmingos ES lygmeniu ir turi plačiai 
paplitusį poveikį, turėtų būti svarstomos dėl galimo jų priskyrimo prie prioritetinių ar 
prioritetinių pavojingų medžiagų.

Pakeitimas 101
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 a straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnį parengtuose upių baseinų 
valdymo planuose cheminės būklės 
informaciją pateikti atskirai nuo likusių 
medžiagų cheminės būklės informacijos, 
nepažeisdamos tos direktyvos V priedo 
1.4.3 punkte nurodytų bendros cheminės 
būklės rezultatų pateikimo reikalavimų, ir 
(arba)

a) pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnį parengtuose upių baseinų 
valdymo planuose šių medžiagų cheminės 
būklės informaciją ir likusių medžiagų 
cheminės būklės informaciją pateikti
atskirai, nepažeisdamos tos direktyvos V 
priedo 1.4.3 punkte nurodytų bendros 
cheminės būklės rezultatų pateikimo 
reikalavimų, ir (arba)

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma ne tik atskirai pateikti informaciją apie visur esančių patvarių, 
bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų, bet ir kitų medžiagų cheminę būklę, siekiant atskleisti 
atitinkamą pažangą, padarytą šių medžiagų atžvilgiu. Be to, tai turėtų būti atliekama 
nepažeidžiant įsipareigojimo atskleisti bendrą cheminę būklę, kaip nurodyta V priedo 1.4.3 
punkte.
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Pakeitimas 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 a straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnį parengtuose upių baseinų 
valdymo planuose cheminės būklės 
informaciją pateikti atskirai nuo likusių 
medžiagų cheminės būklės informacijos, 
nepažeisdamos tos direktyvos V priedo 
1.4.3 punkte nurodytų bendros cheminės 
būklės rezultatų pateikimo reikalavimų, ir 
(arba)

a) pateikti papildomus atotrūkio nuo 
normos principu parengtus žemėlapius, 
kuriuose pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnį parengtuose upių baseinų 
valdymo planuose cheminės būklės 
informacija būtų pateikiama atskirai nuo 
likusių medžiagų cheminės būklės 
informacijos, nepažeidžiant tos direktyvos 
V priedo 1.4.3 punkte nurodytų bendros 
cheminės būklės rezultatų pateikimo 
reikalavimų, ir (arba)

Or. de

Pagrindimas

Taikant principą „one out all out“ (viename stebėsenos punkte nustačius pažeidimą laikoma, 
kad visas tiriamas objektas blogos kokybės) gali būti „nustelbiamos“ medžiagos, dėl kurių ES 
lygmeniu reikėtų imtis veiksmų. Todėl reikėtų parengti papildomus žemėlapius, kuriuose būtų 
parodoma kiekvienos iš šių medžiagų, kurių atveju nustatytas aplinkos kokybės standartų 
viršijimas, tačiau kurių nei nacionaliniu, nei ES lygmeniu galbūt daugiau pakankamai 
sumažinti neįmanoma, cheminė būklė. Šiuos žemėlapius siūloma rengti pagal atotrūkio nuo 
normos principą.

Pakeitimas 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 a straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdyti mažesnio intensyvumo 
stebėseną nei ta prioritetinių medžiagų 
stebėsena, kurios reikalaujama pagal šios 

b) vykdyti mažesnio intensyvumo 
stebėseną nei ta prioritetinių medžiagų 
stebėsena, kurios reikalaujama pagal šios 
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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.

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 atliekama tik vieną kartą per 
planavimo ciklą, jei per pirmuosius 
šešerius metus neužregistruojama 
padidėjusi šių medžiagų koncentracija ir 
jos didėjimo tendencija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti dideles stebėsenos išlaidas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
stebėseną atlikti rečiau tais atvejais, kai per pirmuosius šešerius metus neužregistruojama 
padidėjusi koncentracija ir jos didėjimo tendencija.

Pakeitimas 104
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo sąrašas Stebėsenos sąrašas

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo siūlomas mechanizmas turėtų būti vadinamas stebėsenos, o ne stebėjimo 
sąrašu, kad būtų aiški jo paskirtis, išvengta klaidingo aiškinimo ir netinkamo minėtame 
sąraše nurodytų medžiagų viešinimo. Formuluotė „stebėjimo sąrašas“ sudaro klaidingą 
įspūdį, kad sąraše esančios medžiagos kelia didelę grėsmę aplinkai ES lygmeniu. Ne visos į 
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stebėsenos sąrašą įtrauktos medžiagos gali kelti tokią grėsmę.

Pakeitimas 105
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sudaro medžiagų, kurių visos 
Sąjungos lygmens stebėsenos duomenys 
renkami siekiant juos panaudoti atliekant 
būsimus medžiagų prioritetiškumo 
nustatymus, vykdomus pagal Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo 
sąrašą.

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, sudaro 
medžiagų, kurių visos Sąjungos lygmens 
stebėsenos duomenys renkami siekiant juos 
panaudoti atliekant būsimus medžiagų 
prioritetiškumo nustatymus, vykdomus 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 
2 dalį, stebėjimo sąrašą. Į stebėjimo 
sąrašą, įskaitant pirmąjį stebėjimo sąrašą, 
įtrauktinų medžiagų atranka grindžiama 
objektyviais moksliniais kriterijais pagal 
esamo straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išvengti išlaidų, kurios kyla dėl galbūt nereikalingos stebėsenos, ir užtikrinti, kad 
duomenų rinkimas būtų naudingas prioritetiškumo nustatymo procedūroje. Todėl reikalingas 
mokslo srities ekspertų atliekamas atrankos procesas, kuriame remiamasi objektyviais 
kriterijais, siekiant užtikrinti, kad medžiagos, kurias svarstoma įtraukti į pirmąjį stebėjimo 
sąrašą būtų atrinktos vykdant patikimą atrankos procesą.

Pakeitimas 106
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas



PE496.330v04-00 68/105 AM\919170LT.doc

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sudaro medžiagų, kurių visos 
Sąjungos lygmens stebėsenos duomenys 
renkami siekiant juos panaudoti atliekant 
būsimus medžiagų prioritetiškumo 
nustatymus, vykdomus pagal Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo 
sąrašą.

Komisija, bendradarbiaudama su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis,
sudaro medžiagų, kurių visos Sąjungos 
lygmens stebėsenos duomenys renkami 
siekiant juos panaudoti, kartu su 
stebėsenos duomenims, gautais vykdant 
programas pagal Direktyvos 2000/60/EB 
5 ir 8 straipsnius, atliekant būsimus 
medžiagų prioritetiškumo nustatymus, 
vykdomus pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau pirmiau minėta, Direktyvos 2000/60/EB 5 ir 8 straipsniuose jau pateikiama vertinga 
informacija apie ekologinę ir cheminę ES vandenų būklę dėl vykstančio valstybių narių ir 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo, ir ši informacija turi būti naudojama sudarant 
stebėjimo sąrašą.

Pakeitimas 107
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sudaro medžiagų, kurių visos
Sąjungos lygmens stebėsenos duomenys 
renkami siekiant juos panaudoti atliekant 
būsimus medžiagų prioritetiškumo 
nustatymus, vykdomus pagal Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo 
sąrašą.

Komisija sudaro medžiagų, kurių 
stebėsenos duomenys renkami siekiant juos 
panaudoti atliekant būsimus medžiagų 
prioritetiškumo nustatymus, vykdomus 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 
2 dalį, stebėjimo sąrašą.

Or. en
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Pagrindimas

Stebėjimo sąrašo įgyvendinimas taps dar vienu sąnaudų reikalaujančiu veiksniu, todėl šiuo 
etapu tinkamesnis būtų savanoriškas įgyvendinimas. Komisijos pasiūlymas į stebėjimo sąrašą 
įtraukti dešimt medžiagų pareikalautų daug išlaidų valstybėse narėse. Iš pradžių į sąrašą būtų
tinkamiau įtraukti mažesnį skaičių medžiagų, o vėliau koreguoti šį sąrašą įgyvendinimo 
etapu.

Pakeitimas 108
Julie Girling

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, šalia 
kiekvienos jų nurodyta stebėsenos terpė. 
Medžiagos atrenkamos remiantis 
skaidriais ir objektyviais kriterijais iš 
naujų teršalų ir tų medžiagų, kurios, 
turimais duomenimis, Sąjungos lygmeniu 
gali kelti didelę grėsmę vandens aplinkai 
arba per ją ir kurių prioritetiškumui 
nustatyti nepakanka turimų stebėsenos 
duomenų. Atrinkdama į stebėjimo sąrašą 
įtrauktinas medžiagas, Komisija atsižvelgia 
į visą turimą informaciją, įskaitant 
prioritetiškumo nustatymo procedūros, 
atliktos rengiant 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 ir natūralų buvimą aplinkoje 
ir poveikį, įskaitant išsamaus rizikos 
vertinimo, paremto plačiai pripažinta ir 
patikrinta metodika ir pažangiausių 
mokslinių tyrimų duomenimis, 
atsižvelgiant į techninę ir mokslinę 
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pažangą ir tarptautiniu mastu priimtas 
gaires (pvz., EBPO, GLP), rezultatus, 
surinktus 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

Pagrindimas

Turėtų būti stebimos tik atskiros medžiagos, atsižvelgiant į jų specifines fizines ir chemines 
savybes. Medžiagos turi būti atrenkamos remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais. 
Stebėjimo sąrašas sudaromas siekiant įgyti žinių apie nereguliariai stebimas medžiagas, todėl 
turėtų būti įtraukta nuoroda į naujus teršalus. Duomenys, surinkti rengiant dabartinį 
pasiūlymą, turėtų būti panaudoti rengiant pirmąjį stebėjimo sąrašą. Svarbu įvertinti medžiagų 
keliamą grėsmę pagal aukščiausius standartus, naudojant suderintus duomenų rinkimo 
metodus.

Pakeitimas 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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 

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
mažiau 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, 
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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.

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

Pakeitimas 110
Csaba Sándor Tabajdi

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 

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
mažiau 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, 
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ir (EB) Nr. 1107/2009. 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

Pagrindimas

Rengdamasi šiai prioritetinių medžiagų peržiūrai, Europos Komisija pradėjo atranką nuo 
2000 cheminių medžiagų sąrašo. Dėl reguliaraus duomenų srauto stebint medžiagas, 
esančias stebėjimo sąraše, prioritetiškumo nustatymo procedūra tampa veiksmingesnė. 
Reikėtų atsižvelgti į turimus stebėsenos duomenis ir naujus mokslinių tyrimų rezultatus. 
Pagrįsta naudotis turimais duomenimis, kurie surinkti rengiant šį pasiūlymą.

Pakeitimas 111
Liam Aylward

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 

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 ir kurių 
prioritetiškumui nustatyti nepakanka 
turimų stebėsenos duomenų. Atrinkdama į 
stebėjimo sąrašą įtrauktinas medžiagas, 
Komisija atsižvelgia į visą turimą 
informaciją, įskaitant prioritetiškumo 
nustatymo procedūros, atliktos rengiant 
šią direktyvą, rezultatus, mokslinių tyrimų 
projektus, pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
ir 8 straipsnius valstybių narių sudarytas 
apibūdinimo ir stebėsenos programas ir 
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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.

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

Pagrindimas

Turimi stebėsenos duomenys dažnai yra skirtingos kokybės, todėl labai svarbu gauti geros 
kokybės stebėsenos duomenis pagerinant būsimą prioritetiškumo nustatymo veiklą. Kadangi 
stebėsenos programų ištekliai yra riboti, dėmesys turėtų būti sutelktas į tuos mišinius, apie 
kuriuos akivaizdžiai trūksta duomenų. Reikėtų pasinaudoti turimais duomenimis, kurie 
surinkti rengiant šį pasiūlymą, nes jie gali būti svarbūs atrenkant medžiagas į pirmąjį 
stebėjimo sąrašą.

Pakeitimas 112
Carl Schlyter

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 

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne
mažiau 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 fizines chemines ir 
toksikologines savybes, dalelių dydį, 
gamybos apimtis, naudojimo būdus, 
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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.

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

Pagrindimas

Atrinkdama į prioritetinį sąrašą įtrauktinas medžiagas, Komisija taip pat turėtų apsvarstyti 
fizines chemines ir toksikologines savybes bei dalelių dydį.

Pakeitimas 113
Sabine Wils

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
mažiau 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, būdingas savybes, 
dalelių dydį, 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 
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ir (EB) Nr. 1107/2009.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija atranką pradėjo nuo 2000 cheminių medžiagų sąrašo, ir tai rodo problemų 
dėl Europos ekosistemų ir vandens tiekimo mastą. Turėtų būti surinkta daugiau stebėsenos 
duomenų apie didesnį kiekį atitinkamų teršalų.

Pakeitimas 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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, 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 ir kurių rizikos 
vertinimui atlikti reikalingi aukštos 
kokybės stebėsenos ir ekotoksikologinio 
poveikio duomenys. Atrinkdama į 
stebėjimo sąrašą įtrauktinas medžiagas, 
Komisija atsižvelgia į visą turimą mokslinę 
informaciją, 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. de
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Pakeitimas 115
Oreste Rossi

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. 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, šalia 
kiekvienos jų nurodyta stebėsenos terpė. 
Medžiagos taikant tam tikrą techninį 
metodą atrenkamos iš tų medžiagų, kurios, 
turimais moksliniu požiūriu svarbiais
duomenimis, Sąjungos lygmeniu gali kelti 
didelę grėsmę vandens aplinkai arba per ją. 
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. it

Pakeitimas 116
Erik Bánki
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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 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. en

Pagrindimas

Stebėjimo sąrašo įgyvendinimas taps dar vienu sąnaudų reikalaujančiu veiksniu, todėl šiuo 
etapu tinkamesnis būtų savanoriškas įgyvendinimas. Komisijos pasiūlymas į stebėjimo sąrašą 
įtraukti 25 medžiagas pareikalautų daug išlaidų valstybėse narėse. Iš pradžių į sąrašą būtų 
tinkamiau įtraukti mažesnį skaičių medžiagų, o vėliau koreguoti šį sąrašą įgyvendinimo 
etapu..

Pakeitimas 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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. en

Pagrindimas

Siūlomas stebėjimo sąrašas, kurį sudaro ne daugiau kaip 25 medžiagų, sukels papildomas 
išlaidas ir administracinę naštą. Valstybės narės privalo pateikti šių medžiagų analizės 
duomenis mažiausiai kartą per metus. Atsižvelgiant į pasirinktas medžiagas, tikėtina, kad 
turės būti sukurti ir nustatyti analizės metodai. Todėl medžiagų skaičius turėtų būti apribotas 
10 medžiagų.

Pakeitimas 118
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB 
8 b straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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. en

Pagrindimas

Didžiausias stebėjimo sąrašo medžiagų skaičius turėtų būti sumažintas siekiant užtikrinti 
proporcingumą, palyginti su prioritetinių medžiagų skaičiumi. Be to, tai paskatintų daugiau 
valstybių narių dalyvauti atliekant į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų stebėseną.

Pakeitimas 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 25 medžiagos arba medžiagų 



PE496.330v04-00 80/105 AM\919170LT.doc

LT

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.

grupės, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė ir rekomenduojamas 
analizės metodas. 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. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime sprendžiama naujų medžiagų standartizuotų mėginių ėmimo ir analizės 
metodų trūkumo problema. Biotos mėginių ėmimo ir kiekvienos medžiagos stebėsenos 
standartų kūrimas yra ilgas ir brangus procesas. Siekdama užtikrinti veiksmingumą, 
sumažinti išlaidas ir surinkti palyginamus duomenis, Komisija turėtų teikti pagalbą 
valstybėms narėms išleisdama technines gaires vykdant Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo 
procesą.

Pakeitimas 120
Vladko Todorov Panayotov

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 

Stebėjimo sąrašą bet kuriuo metu sudaro ne 
daugiau kaip 25 medžiagos arba medžiagų 
grupės, šalia kiekvienos jų nurodyta 
stebėsenos terpė. Medžiagos atrenkamos, 
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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.

remiantis skaidriais ir objektyviais 
kriterijais, 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. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nustatyti direktyvoje, kad medžiagų kandidačių įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą atranka privalo būti atlikta vadovaujantis objektyviais ir skaidriais 
kriterijais, kad būtų išvengta medžiagų, kurios nekels grėsmės vandens aplinkai, stebėsenos 
išlaidų.

Pakeitimas 121
Julie Girling

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 nustato skaidrią techninę 
procedūrą ir atitinkamus kriterijus, 
susijusius su šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto stebėjimo sąrašo sudarymu, ir
įgaliojama pagal 10 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl medžiagų 
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įtraukimo į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąrašą ir išbraukimo iš jo. 
Stebėjimo sąrašas galioja ne ilgiau kaip 
dvejus metus nuo jo priėmimo dienos arba 
tol, kol Komisija parengia naują sąrašą, 
jeigu tai nutinka prieš baigiantis dviejų 
metų laikotarpiui.
Vykdydama savo įgaliojimus pagal šią 
dalį, Komisija užtikrina, kad būtų 
atsižvelgta į Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsnio 5 dalyje nurodytas 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo sąrašo galiojimo trukmė neturėtų būti neribota, kad jis būtų dažniau keičiamas ir 
būtų pabrėžiama tai, kad medžiagos neturėtų liktų sąraše ilgiau nei būtina. Turėtų būti 
vykdomas visiškai skaidrus ir pagrįstas medžiagų įtraukimo į sąrašą ir išbraukimo iš jo 
procesas. Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 dalis skirta Europos Komisijos ir 
įgyvendinimo procese dalyvaujančių šalių dialogui stiprinti.

Pakeitimas 122
Oreste Rossi

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. Komisijai įgaliojama pagal 10 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl įtraukimo 
į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir 
išbraukimo iš jo.

Or. it

Pakeitimas 123
Oreste Rossi
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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.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

Or. it

Pakeitimas 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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. Komisija nustato kriterijus ir 
tvarką, kuria remiantis medžiaga 
išbraukiama iš stebėjimo sąrašo, jeigu 
stebėsenos rezultatai rodo, kad nėra 
pakankamai įrodymų dėl jos poveikio 
arba poveikis nėra reikšmingas ES 
lygmeniu ar ekotoksikologiniu požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai ir efektyviai panaudoti valstybės lėšas, medžiagos turėtų būti išbrauktos 
iš stebėjimo sąrašo be nepagrįsto delsimo, kai stebėsenos rezultatai rodo, kad nėra 
reikšmingo poveikio aplinkai ES lygmeniu.
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Pakeitimas 125
Vladko Todorov Panayotov

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 ir techninių specifikacijų, 
taikomų į stebėjimo sąrašą įtrauktų 
medžiagų stebėsenai, parengimo.
Rengdama deleguotuosius aktus, 
Komisija atsižvelgia į suinteresuotųjų 
šalių rekomendacijas, nurodytas 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje. Stebėjimo sąrašas galioja ketverius 
metus nuo jo priėmimo dienos arba tol, 
kol Komisija parengia naują sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Taip galima užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsnio 5 dalį galėtų veiksmingai dalyvauti procese, per kurį Europos Komisija parengia 
stebėjimo sąrašą.

Pakeitimas 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 

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

straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo 
sudarymo. Stebėjimo sąrašas galioja 
ketverius metus arba tol, kol Komisija 
parengia naują sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 127
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindama ankstesnėje dalyje 
nurodytus įgaliojimus, Komisija nustato 
skaidrią techninę procedūrą bei kriterijus, 
kuriais vadovaujantis medžiagos 
įtraukiamos į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą stebėjimo sąrašą ir iš jo 
išbraukiamos; be to, Komisija atsižvelgia į 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje išdėstytas rekomendacijas.

Or. it

Pakeitimas 128
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB 
8 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija per 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos priėmimo įsipareigoja atlikti 
toliau nurodytų medžiagų mokslinį 
vertinimą, kad nustatytų, ar šios 
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medžiagos gali būti įtrauktos į stebėjimo 
sąrašą:
i) diklofenakas;
ii) 17 beta-estradiolis;
iii) 17 alfa-etinilestradiolis.
Komisijai padeda Direktyvos 2000/60/EB 
21 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme trys medicininės medžiagos įtrauktos į prioritetinių medžiagų sąrašą. 
Šių medžiagų keliama grėsmė išlieka neaiški ir diskutuotina, šios medžiagos kelia 
pakankamai daug susirūpinimo, kad jas galima būtų įtraukti į stebėjimo sąrašą.. Komisija 
turėtų teikti pirmenybę šių medžiagų moksliniam vertinimui, atsižvelgdama į galimą 
ekonominį ir socialinį poveikį, padedant Komitetui, kuris įsteigtas pagal Direktyvos 
Nr. 2000/60/EB 21 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 129
Julie Girling

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. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro per 12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos, 
atsižvelgdama į ekspertų rekomendacijas 
pagal pirmiau minėtą Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 dalį, rengdama persvarstytą AKS ir pasiūlymą 
dėl Vandens pagrindų direktyvos, Komisija atsižvelgia į įvairių suinteresuotųjų šalių 
rekomendacijas (Europos verslo organizacijų, įskaitant organizacijas, atstovaujančias 
smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir nevyriausybines organizacijas). Tokios rekomendacijos 
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taikomos sudarant stebėjimo sąrašą kaip persvarstyto pasiūlymo priemonė, kuria 
užtikrinamas visų susijusių suinteresuotųjų šalių dalyvavimas.

Pakeitimas 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro iki [...] ir apibrėžia 
moksliškai pagrįstą, techninį ir skaidrų 
medžiagų įtraukimo į stebėjimo sąrašą ir 
išbraukimo iš jo procesą. Tam tikra 
medžiaga į stebėjimo sąrašą gali būti 
įtraukiama remiantis moksliškai 
pagrįstais duomenimis ne ilgiau kaip tam 
tikram ribotam laikotarpiui.

Or. de

Pakeitimas 131
Csaba Sándor Tabajdi

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. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro iki [...] . Pirmame 
stebėjimo sąraše nurodomos, inter alia, 
šios direktyvos II priede išvardytos 
medžiagos.

Or. en
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Pakeitimas 132
Vladko Todorov Panayotov

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. Pirmą 1 dalyje nurodytą stebėjimo sąrašą 
Komisija sudaro iki [...] . Be to, 
svarstomas šios direktyvos II priede 
išvardytų medžiagų įtraukimas į pirmąjį 
stebėjimo sąrašą.

Or. en

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 133
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo. 112 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. it
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Pakeitimas 134
Kārlis Šadurskis

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 gali dalyvauti vykdant 
šių medžiagų stebėseną. Kiekviena 
dalyvaujanti valstybė narė vykdo į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 12 
mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda per 12 
mėnesių nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių dalyvavimas į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos procese turėtų 
būti savanoriškas, sudarant galimybes atsižvelgti į nacionalines aplinkybes (pvz., galimą 
tokių medžiagų buvimą, administracinius ir finansinius pajėgumus). Be to, šioms medžiagoms 
gali būti taikomas ribotas analizės metodų skaičius. Laikotarpis turi būti suderinamas su 
nacionalinėmis biudžeto planavimo procedūromis.

Pakeitimas 135
Rebecca Taylor

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 

4. Valstybės narės vykdo kiekvienos į 
stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos 
stebėseną atrinktose reprezentatyviose 
stebėsenos vietose ne trumpesniu nei 24 
mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda per 
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tris mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

šešis mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų metų laikotarpis suteikia pakankamai laiko išsamiai duomenų stebėsenai atlikti.

Pakeitimas 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, kuris prasideda per 12 
mėnesių nuo medžiagos įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma, kad stebėsena iš tikrųjų prasidėtų per tris mėnesius nuo medžiagų įtraukimo į 
stebėjimo sąrašą. Taip yra todėl, kad nebus galima sudaryti išankstinių susitarimų su 
laboratorijomis ir mėginius imančiais darbuotojais, kol nebus sudarytas tikrasis medžiagų 
sąrašas. Konkursams ir viešojo pirkimo procedūroms vykdyti reikia daug laiko.

Pakeitimas 137
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB 
8 b straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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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, kuris prasideda per 
penkis mėnesius nuo medžiagos įtraukimo 
į stebėjimo sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia laiko naujų medžiagų stebėsenai pradėti.

Pakeitimas 138
Kārlis Šadurskis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė atrenka bent vieną 
stebėjimo punktą vidutiniškai 15 000 km2

geografiniam plotui, vienoje valstybėje 
narėje turi būti bent vienas toks stebėsenos 
punktas.

Kiekviena dalyvaujanti valstybė narė 
atrenka bent vieną stebėjimo punktą 
kiekvienam 40 000 km2 plotui, 3 mln. 
gyventojų turi būti bent vienas toks 
stebėsenos punktas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė pasirinkti tinkamiausią stebėjimo punktų 
išdėstymą.

Pakeitimas 139
Carl Schlyter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė atrenka bent vieną 
stebėjimo punktą vidutiniškai 15 000 km2

geografiniam plotui, vienoje valstybėje 
narėje turi būti bent vienas toks stebėsenos 
punktas.

Kiekviena valstybė narė atrenka bent vieną 
stebėjimo punktą kiekvienam 40 000 km2

geografiniam plotui arba bent vieną 
stebėjimo punktą 2 mln. gyventojų, 
atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis, 
vienoje valstybėje narėje turi būti bent du 
tokie stebėsenos punktai. Valstybės narės 
gali nuspręsti apriboti stebėsenos punktų 
skaičių iki 30 punktų vienoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje įsteigtų punktų, skirtų į stebėjimo sąrašą įtrauktoms 
medžiagoms stebėti, skaičius turėtų būti paremtas ne tik geografiniu plotu, bet ir gyventojų 
skaičiumi. Tai užtikrintų tinkamesnį stebėsenos punktų skaičių. Tai grindžiama Tarybos 
pasiūlymu, tik nustatomas minimalus dviejų punktų skaičius valstybėje narėje vietoj siūlomo 
vieno punkto. Palyginti su Komisijos pasiūlymu, stebėsenos vietų skaičius sumažėtų nuo 299 
iki 254, bet ne tiek daug, kaip siūlo pranešėjas (241).

Pakeitimas 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė atrenka bent vieną 
stebėjimo punktą vidutiniškai 15 000 km2

geografiniam plotui, vienoje valstybėje 
narėje turi būti bent vienas toks stebėsenos 
punktas.

Kiekviena valstybė narė atrenka bent vieną 
stebėjimo punktą vidutiniškai 20 000 km2

geografiniam plotui, vienoje valstybėje 
narėje turi būti bent vienas toks stebėsenos 
punktas.
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Or. en

Pagrindimas

Tai padėtų sumažinti dideles administracines įgyvendinimo išlaidas.

Pakeitimas 141
Sabine Wils

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 142
Carl Schlyter

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 

Parinkdamos reprezentatyvias kiekvienos 
medžiagos stebėsenos vietas, dažnumą ir 
laiką valstybės narės atsižvelgia į 
medžiagos naudojimo būdus. Stebėsena 



PE496.330v04-00 94/105 AM\919170LT.doc

LT

vykdoma ne rečiau kaip kartą per metus. vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris 
mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo sąrašas reikšmingas tik tada, jei stebėjimo dažnis leidžia gauti tipinius duomenis. 
Stebėsenos vykdymas tik kartą ar du kartus per metus, kaip siūlo pranešėjas, nėra statistiškai 
reikšmingas, juo labiau, kad į vandenį išmetami teršalai gali skirtis metų laikotarpiu. 
Stebėsena turėtų būti vykdoma bent kartą per sezoną, t. y. kas tris mėnesius. Dėl to sumažėtų 
rizika imtis mėginius netinkamu laiku.

Pakeitimas 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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 du kartus per 
metus, atsižvelgiant į medžiagos 
naudojimo būdus.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikroms medžiagoms, visų pirma augalų apsaugos produktams, stebėsena turi būti 
vykdoma kelis kartus per metus, atsižvelgiant į jų naudojimo būdų. Todėl valstybės narės 
užtikrina, kad jų stebėsena būtų vykdoma kelis kartus per metus, siekiant gauti patikimus 
duomenis.

Pakeitimas 144
Rebecca Taylor
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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 kas devynis mėnesius, siekiant 
atsižvelgti į sezoninius svyravimus.

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena turi būti vykdoma dažniau, kad būtų galima sudaryti išsamų duomenų rinkinį.  
Nustatant devynių mėnesių laiko tarpą būtų galima rinkti duomenis įvairiais metų laikais ir 
atsižvelgti į sezoninius svyravimus.

Pakeitimas 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 kartą per metus. 
Jei atliekant medžiagų stebėseną kartą per 
metus negaunami reikiami duomenys 
arba šie duomenys yra neišsamūs, 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
medžiagos naudojimo būdus, užtikrina, 
kad stebėsena būtų vykdomas kelis kartus 
per metus.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti gerą kokybę ir patikimus duomenis, tam tikroms medžiagoms, visų pirma 
augalų apsaugos produktams, stebėsena turi būti vykdoma kelis kartus per metus, 
atsižvelgiant į jų naudojimo būdų.

Pakeitimas 146
Erik Bánki

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypdamos nuo nuostatų valstybės 
narės, remdamosi rizikos vertinimu, gali 
nuspręsti nevykdyti tam tikrų medžiagų 
stebėsenos. Šis sprendimas pateikiamas 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo sąrašo įgyvendinimas taps dar vienu sąnaudų reikalaujančiu veiksniu, todėl šiuo 
etapu tinkamesnis būtų savanoriškas įgyvendinimas. Komisijos pasiūlymas į stebėjimo sąrašą 
įtraukti 25 medžiagas pareikalautų daug išlaidų valstybėse narėse. Iš pradžių į sąrašą būtų 
tinkamiau įtraukti mažesnį skaičių medžiagų, o vėliau koreguoti šį sąrašą įgyvendinimo 
etapu..

Pakeitimas 147
Kārlis Šadurskis

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su savanoriško valstybių narių dalyvavimo principu.

Pakeitimas 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 21 mėnesį 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.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia pakankamai laiko duomenims tvarkyti ir rezultatams pateikti.
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Pakeitimas 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 12 mėnesių nuo 
medžiagos įtraukimo į stebėjimo sąrašą, ir
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.

Jei stebėsenos rezultatai rodo, kad į 
stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų 
aptikta mažiausiai trijose valstybėse 
narėse, ir tai gali kelti susirūpinimą, 
Komisija įtraukia jas į I priedą ir imasi 
tinkamų kontrolės priemonių.

Or. en

Pakeitimas 150
Julie Girling

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 pagal Direktyvą 
2009/90/EB įgyvendina moksliškai 
pagrįstą konkrečios medžiagos, įtrauktos į 
stebėjimo sąrašą, stebėsenos sistemą, 
atitinkančią reikiamus tarptautinius 
standartus.
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Valstybės narės per 18 mėnesių nuo 
medžiagos įtraukimo į stebėjimo sąrašą 
Komisijai pateikia pagal 4 dalį vykdomos 
stebėsenos rezultatų ataskaitą.
Atsižvelgdama į rezultatus, gautus iš 
valstybių narių, ir iš anksto apibrėžtus 
kriterijus, Komisija vėliau kas 12 
mėnesių, kol medžiaga yra sąraše, 
pagrindžia tolesnę medžiagos stebėseną ir 
ragina susijusias suinteresuotąsias šalis 
teikti pastabas. Į ataskaitą įtraukiama 
informacija apie stebėsenos vietos 
reprezentatyvumą ir stebėsenos strategiją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti stebėjimo sąrašo naudojimo veiksmingumą ir efektyvumą, jame turėtų būti 
tik medžiagos, kurias neišvengiamai būtina įtraukti į šį sąrašą. Be to, turėtų būti 
konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis, siekiant užtikrinti, kad būtų įtraukti visi 
sektoriai.

Pakeitimas 151
Csaba Sándor Tabajdi

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 vietos reprezentatyvumą ir 
stebėsenos strategiją. Jei stebėsenos 
rezultatai rodo, kad į stebėjimo sąrašą 
įtrauktų medžiagų aptikta mažiausiai 
trijose valstybėse narėse, Komisija taiko 
kontrolės priemones pagal 5a straipsnį.
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Or. en

(Žr. 89 pakeitimą dėl 2 straipsnio 3 a punkto (naujo)

Pagrindimas

Komisija taiko kontrolės priemones, nustatytas Bendrijos lygmens chemines medžiagas 
reglamentuojančiuose teisės aktuose dėl naujų teršalų. Jei stebėsenos duomenys rodo, kad 
medžiaga gali būti aptikta bent trijose valstybėse narėse tokiais kiekiais, kurie kelia 
susirūpinimą, Komisija apsvarsto tokios medžiagos  kaip prioritetinės medžiagos ar 
prioritetinės pavojingos medžiagos įtraukimą į sąrašą ir prireikus pasiūlo tinkamas kontrolės 
priemones.

Pakeitimas 152
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 
nuo šių ataskaitų gavimo Komisija 
išbraukia iš stebėjimo sąrašo medžiagas, 
kurių stebėsenos rezultatai rodo, kad ji 
nebuvo aptikta mažiausiai dešimtyje 
valstybių narių, kai mažiausiai 5 proc. 
mėginių bent penkiose valstybėse narėse 
rodo lygį, kuris kelia ekotoksikologinio 
poveikio grėsmę. Medžiaga išbraukiama iš 
stebėjimo sąrašo, jei taikant rizikos 
vertinimą pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalį patvirtinama, kad 
medžiaga nekelia didelės grėsmės vandens 
aplinkai arba per ją Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškius kriterijus dėl medžiagų išbraukimo iš stebėjimo sąrašo,  kai 
stebėsenos rezultatai rodo, kad medžiaga nėra pakankamai plačiai paplitusi, kad būtų galima 
pagrįsti tolesnės stebėsenos išlaidas pagal stebėjimo sąrašą. Be to, turėtų būti susitarta dėl 
procedūros, kuria medžiagos išbraukiamos iš stebėjimo sąrašo, jei tai pagrindžiama rizikos 
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vertinimu.

Pakeitimas 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos į stebėjimo 
sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos 
techninės specifikacijos ir techninės
stebėsenos rezultatų ir susijusios 
informacijos ataskaitos teikimo Komisijai 
formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija patvirtina technines
stebėsenos rezultatų ir susijusios 
informacijos ataskaitos teikimo Komisijai 
formas. Komisija parengia gaires ir 
technines specifikacijas, siekdama 
palengvinti į stebėjimo sąrašą įtrauktų 
medžiagų stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Vienodos ataskaitų teikimo specifikacijos ir techniniai formatai reikalingi tam, kad būtų 
užtikrintas patiktų duomenų aiškumas ir tikslumas. Tai padėtų užtikrinti informacijos 
vientisumą ir palyginamumą, sudarytų sąlygas sparčiau surinkti duomenis iš valstybių narių 
ir palengvintų duomenų analizės procesą. Be to, Komisija turėtų parengti gaires, kad būtų 
lengviau spręsti stebėsenos, mėginių ėmimo, analizės metodų, laboratorijų pajėgumo 
techninius klausimus, ir kt.

Pakeitimas 154
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 



PE496.330v04-00 102/105 AM\919170LT.doc

LT

aktus, kuriais nustatomos į stebėjimo 
sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos 
techninės specifikacijos ir techninės 
stebėsenos rezultatų ir susijusios 
informacijos ataskaitos teikimo Komisijai 
formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

aktus, kuriais nustatomos į stebėjimo 
sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos 
techninės specifikacijos ir techninės 
stebėsenos rezultatų ir susijusios 
informacijos ataskaitos teikimo Komisijai 
formos. Rengdama technines 
specifikacijas, Komisija atsižvelgia į 
ekspertų rekomendacijas, kaip nurodyta 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Techninės 
specifikacijos turėtų būti įgyvendinamos 
tik tuo atveju, jei pagal Direktyvą 
2009/90/EB atitinkamai medžiagai stebėti 
yra Sąjungos lygmeniu suderintas 
moksliškai patvirtintas metodas, 
atitinkantis reikiamus tarptautinius 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 dalį, rengdama persvarstytą AKS ir pasiūlymą 
dėl Vandens pagrindų direktyvos, Komisija atsižvelgia į įvairių suinteresuotųjų šalių 
rekomendacijas. Tokios rekomendacijos taikomos sudarant stebėjimo sąrašą kaip 
persvarstyto pasiūlymo priemonė, kuria užtikrinamas visų susijusių suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas. Medžiagų stebėsena gali būti sėkminga tik tada, jei bus susitarta dėl moksliškai 
pagrįstų metodų joms nustatyti ir stebėti.

Pakeitimas 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2008/105/EB
8 b straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
9 straipsnį Komisija iš anksto sudaro 
veiksmingas galimybes visuomenei 
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dalyvauti rengiant stebėjimo sąrašą ir 
nustatant stebėsenos terpę. Komisija 
pateikia visuomenei visą reikiamą 
informaciją elektronine forma, siekdama 
ją aktyviai ir sistemiškai skleisti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006.

Or. en

Pakeitimas 156
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Įterpiamas toks 8c straipsnis:

„8c straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl 
visuomenės informavimo ir ataskaitų 

teikimo prievolės
Valstybės narės šios direktyvos I priedo 
A dalyje nurodytų medžiagų Nr. 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 ir 48 cheminės būklės informaciją 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnį 
parengtuose upių baseinų valdymo 
planuose gali pateikti atskirai nuo likusių 
medžiagų cheminės būklės informacijos; 
atsižvelgiant į šios direktyvos V priedo 
1.4.3 punkte nurodytus reikalavimus 
bendros cheminės būklės vertinimas ir 
rezultatai pateikiami atskirai. Ši nuostata 
nedaro poveikio tikslams ir 
įpareigojimams pagal šios direktyvos 
4 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 3 dalį ir 
16 straipsnio 6 dalį.

Or. de
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Pakeitimas 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2008/105/EB
II ir III priedai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. II ir III priedai išbraukiami. 11. II priedas pakeičiamas šios direktyvos 
IIa priedo tekstu, o III priedas 
išbraukiamas.

Or. en

(Žr. 222 pakeitimą dėl II a priedo (naujo))

Pakeitimas 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
priėmimo.

1 24 mėnesiai nuo šios direktyvos 
priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

Perkėlimo į nacionalinę teisę laikas turėtų atspindėti teisės aktų įgyvendinimo sudėtingumą ir 
poreikius dėl išteklių.

Pakeitimas 159
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos išnaša
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo. 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. it

Pakeitimas 160
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgdamos į pirmą pastraipą, 
valstybės narės nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos įtraukia persvarstytą 
prioritetinių medžiagų sąrašą ir joms 
nustatytus AKS į pirmąjį atnaujintą upių 
baseinų valdymo planą pagal Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi atnaujinti savo upių baseinų valdymo planus iki 2015 m. spalio mėn.. 
Labai svarbu, kad atnaujinant šiuos planus būtų atsižvelgta į persvarstytas prioritetines 
medžiagas ir joms nustatytus AKS siekiant atitikti šiuos AKS 2021 m., kitaip jie būtų taikomi 
tik 2027 m.


