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Poprawka 29
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zanieczyszczenie chemiczne wód 
powierzchniowych stanowi zagrożenie dla 
środowiska wodnego, które może 
spowodować ostrą i chroniczną 
toksyczność organizmów wodnych, 
gromadzenie w ekosystemie oraz utratę 
siedlisk i różnorodności biologicznej, jak 
również zagrożenie zdrowia ludzkiego. W 
pierwszej kolejności należy zidentyfikować 
przyczyny zanieczyszczenia oraz zwalczać 
emisje u ich źródeł w sposób możliwie 
najbardziej skuteczny w kategoriach 
ekonomicznych i środowiskowych.

(1) Zanieczyszczenie chemiczne wód 
powierzchniowych stanowi zagrożenie dla 
środowiska wodnego, które może 
spowodować ostrą i chroniczną 
toksyczność organizmów wodnych, 
gromadzenie w ekosystemie oraz utratę 
siedlisk i różnorodności biologicznej, jak 
również zagrożenie zdrowia ludzkiego. W 
pierwszej kolejności należy zidentyfikować 
przyczyny zanieczyszczenia oraz w miarę 
możliwości zwalczać emisje u ich źródeł w 
sposób możliwie najbardziej skuteczny w 
kategoriach ekonomicznych i 
środowiskowych.

Or. it

Poprawka 30
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 191 ust. 2 zdanie 
drugie Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polityka Unii w dziedzinie 
ochrony środowiska opiera się na zasadzie 
ostrożności oraz na zasadach działania 
zapobiegawczego, naprawiania szkody w 
środowisku w pierwszym rzędzie u źródła i 
na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach przeglądu wykazu substancji priorytetowych należy uwypuklić art. 191 ust. 2 
Traktatu, w którym określa się podstawę polityki Unii w dziedzinie ochrony środowiska – jak 
zostało to uczynione w przypadku punktu 2 preambuły dyrektywy w sprawie środowiskowych 
norm jakości. Sprawozdawca zdecydował się na zacytowanie fragmentu pochodzącego 
jedynie z art. 191 ust. 3 (podobnego do punktu 3 preambuły dyrektywy w sprawie 
środowiskowych norm jakości) w poprawce 1. Wprowadza to pewną wybiórczość (a art. 191 
ust. 3 dotyczy jedynie kwestii, które należy wziąć pod uwagę, i jest tym samym mniej istotny). 
Należy uwzględnić albo oba odniesienia, albo żadne.

Poprawka 31
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Uznając wkład środków 
farmaceutycznych na rzecz zdrowia 
ludzkiego oraz mając jednocześnie na 
uwadze, że zanieczyszczenie wody i gleby 
pozostałościami farmaceutycznymi 
stanowi coraz większy problem dla 
środowiska, Komisja wspólnie z 
państwami członkowskimi i właściwymi 
zainteresowanymi stronami powinna 
podjąć prace nad strategią tematyczną 
dotyczącą środków farmaceutycznych w 
celu zbadania możliwych rozwiązań w 
zakresie środków kontroli źródła.

Or. en

Poprawka 32
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Oczyszczanie wód powierzchniowych 



AM\919170PL.doc 5/115 PE496.330v04-00

PL

jest obecnie bardzo kosztowne: należy 
koniecznie pobudzać rozwój 
przełomowych technologii wodnych, które 
umożliwią tańsze i bardziej skuteczne 
oczyszczanie wody, takich jak np. 
krystalizacja eutektyczna poprzez 
zamrażanie w odniesieniu do wody do 
zastosowań przemysłowych, stosowanie 
alg bentosowych w celu zmniejszenia 
ilości substancji biogennych, a także 
mikrobiologiczne ogniwa paliwowe do 
oczyszczania moczu.

Or. en

Poprawka 33
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej ustanawia strategię na 
rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
wody. Strategia ta obejmuje 
zidentyfikowanie substancji 
priorytetowych spośród tych, które 
stanowią na poziomie Unii znaczne ryzyko 
dla środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Decyzja nr 2455/2001/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
listopada 2001 r. ustanawiająca wykaz 
priorytetowych substancji w dziedzinie 
polityki wodnej ustanowiła pierwszy 
wykaz 33 substancji lub grup substancji, 
które uszeregowano do podjęcia działań na 
poziomie Unii, i które są obecnie zawarte 
w załączniku X do dyrektywy 
2000/60/WE.

(2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej ustanawia strategię na 
rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
wody i wymaga wprowadzenia dalszych 
szczególnych środków w zakresie kontroli 
zanieczyszczeń. Strategia ta obejmuje 
zidentyfikowanie substancji 
priorytetowych spośród tych, które 
stanowią na poziomie Unii znaczne ryzyko 
dla środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Decyzja nr 2455/2001/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
listopada 2001 r. ustanawiająca wykaz 
priorytetowych substancji w dziedzinie 
polityki wodnej ustanowiła pierwszy 
wykaz 33 substancji lub grup substancji, 
które uszeregowano do podjęcia działań na 
poziomie Unii, i które są obecnie zawarte 
w załączniku X do dyrektywy 
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2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ponownie wprowadza tekst z punktu 5 preambuły do dyrektywy w 
sprawie środowiskowych norm jakości. Należy bowiem przypomnieć, że sama ramowa 
dyrektywa wodna również wymaga wprowadzenia dalszych szczególnych środków w zakresie 
kontroli zanieczyszczeń. Nawet jeśli środki mają być jako priorytetowe podejmowane na 
podstawie innych przepisów (zob. punkt 6 preambuły), nie oznacza to, że ciążący na Komisji 
na mocy art. 16 ust. 6 i art. 16 ust. 8 obowiązek przedstawiania propozycji dotyczących 
środków kontroli zanieczyszczeń staje się lub powinien stać się nieaktualny.

Poprawka 34
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z art. 191 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
opracowując politykę środowiska, Unia 
powinna uwzględniać dostępne dane 
naukowe i techniczne, warunki 
środowiskowe w różnych regionach Unii, 
potencjalne korzyści i koszty działania lub 
jego braku oraz rozwój gospodarczy i 
społeczny Unii jako całości i 
zrównoważony rozwój jej regionów. W 
opracowywaniu opłacalnej i 
proporcjonalnej polityki dotyczącej 
zanieczyszczenia chemicznego wód 
powierzchniowych, w tym przy przeglądzie 
wykazu substancji priorytetowych zgodnie 
z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE, 
należy uwzględniać czynniki naukowe, 
środowiskowe i społeczno-gospodarcze, w 
tym zagadnienia dotyczące zdrowia 
ludzkiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka Niniejszy punkt oparto na propozycji sprawozdawcy, dodając jedynie wzmiankę o 
zagadnieniach dotyczących zdrowia ludzkiego.

Poprawka 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Środki mające na celu zapobieganie 
zrzutom muszą być zgodne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Dlatego zrzuty 
należy w miarę możliwości blokować już u 
bezpośredniego źródła, a nie dopiero po 
tym, jak przedostaną się do wód 
powierzchniowych.

Or. de

Poprawka 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 
2000/60/WE i art. 8 dyrektywy 
2008/105/WE Komisja dokonała przeglądu 
wykazu substancji priorytetowych, 
dochodząc do wniosku, że należy zmienić 
wykaz substancji priorytetowych poprzez 
zidentyfikowanie nowych substancji 
uszeregowanych do podjęcia działań na 
poziomie Unii, ustanowienie dla nich 
środowiskowych norm jakości, 
zaktualizowanie środowiskowych norm 
jakości dla niektórych istniejących 
substancji zgodnie z postępem naukowym 

(4) Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 
2000/60/WE i art. 8 dyrektywy 
2008/105/WE Komisja dokonała przeglądu 
wykazu substancji priorytetowych, 
dochodząc do wniosku, że należy zmienić 
wykaz substancji priorytetowych poprzez 
zidentyfikowanie nowych substancji 
uszeregowanych do podjęcia działań na 
poziomie Unii, ustanowienie dla nich 
środowiskowych norm jakości albo 
usunięcie istniejących substancji z wykazu 
oraz zaktualizowanie środowiskowych 
norm jakości dla niektórych istniejących 
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oraz ustanowienie środowiskowych norm 
jakości dla fauny i flory w odniesieniu do 
niektórych istniejących oraz nowych 
substancji priorytetowych.

substancji zgodnie z postępem naukowym 
oraz ustanowienie środowiskowych norm 
jakości dla fauny i flory w odniesieniu do 
niektórych istniejących oraz nowych 
substancji priorytetowych.

Or. de

Poprawka 37
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie napotykały 
dotąd znaczne trudności z wdrażaniem 
ramowej dyrektywy wodnej. Dotyczy to 
przede wszystkim kontroli emisji 
substancji priorytetowych na szczeblu 
krajowym, zwłaszcza w związku z 
wyeliminowaniem emisji, zgodnie z 
wymogami ustanowionymi dla 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. Dlatego też należy 
zintensyfikować koordynację z innymi 
europejskimi instrumentami 
legislacyjnymi poprzez wdrożenie nowych 
i odpowiednich środków kontroli.

Or. it

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się nowy punkt preambuły w celu uściślenia, że konieczne są 
środki na szczeblu europejskim, aby osiągnięte zostały cele dotyczące redukcji lub 
wyeliminowania emisji do wód.

Poprawka 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Proces przeglądu wykazu substancji 
priorytetowych wspierały szeroko 
zakrojone konsultacje z ekspertami 
reprezentującymi służby Komisji, państwa 
członkowskie, zainteresowane strony oraz 
Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla 
Zdrowia i Środowiska (SCHER).

(5) Proces przeglądu wykazu substancji 
priorytetowych wspierały szeroko 
zakrojone konsultacje z ekspertami 
reprezentującymi służby Komisji, państwa 
członkowskie, zainteresowane strony oraz 
Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla 
Zdrowia i Środowiska (SCHER) oraz 
kompleksowe badania toksyczności 
substancji i ich występowania w całej UE.

Or. en

Poprawka 39
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 
środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 
r. dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu, kompleksowemu 
stosowaniu oraz w stosownych 
przypadkach przeglądowi przepisów 
obowiązujących sektorowych aktów 
prawnych dotyczących substancji 
priorytetowych, a nie ustanawianiu nowych 
środków kontroli w kontekście dyrektywy 
2000/60/WE. Wymaga to jednak, aby 
działania niezbędne dla realizacji celów 
określonych w art. 16 ust. 1 dyrektywy 
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dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

2000/60/WE były podejmowane w sposób 
skuteczny w kontekście tych innych 
obowiązujących unijnych aktów 
prawnych. Włączenie danej substancji do 
załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE 
lub wynikająca z danych z monitorowania 
potrzeba wprowadzenia dodatkowych 
środków na szczeblu UE powinny tym 
samym pociągać za sobą adekwatne 
działania następcze Komisji i państw 
członkowskich w ramach odpowiednich 
unijnych aktów prawnych bez uszczerbku 
dla stosowania przepisów tych aktów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne i proponowane substancje priorytetowe to chemikalia przemysłowe, pestycydy, 
produkty biobójcze, emisje przemysłowe lub środki farmaceutyczne. Wszystkie te substancje 
regulowane są odpowiednio specjalnymi przepisami. Niemniej jednak przepisy ramowej 
dyrektywy wodnej są z prawnego punktu widzenia równoważne. Wprawdzie rozwiązaniem 
uzasadnionym jest priorytetowe przyjmowanie środków kontrolnych w specjalnych aktach 
prawnych, ale należy dopilnować, aby konieczne działania na rzecz zgodności z dyrektywą 
wodną były skutecznie uwzględnianie w tych aktach.

Poprawka 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
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środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

ustanawianiu nowych środków kontroli. 
Włączenie danej substancji do załącznika 
X do dyrektywy 2000/60/WE nie może 
utrudniać stosowania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylającego dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG ani zezwoleń 
wynikających z tych przepisów.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 
środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
ustanawianiu nowych środków kontroli. W 
sprawozdaniu dotyczącym wyniku 
regularnego przeglądu załącznika X do 
dyrektywy 2000/60/WE przewidzianego w 
art. 16 ust. 4 tej dyrektywy należy dokonać 
przeglądu środków przyjętych na szczeblu 
unijnym i w państwach członkowskich 
oraz dokonać oceny, czy te środki 
spełniają normy jakości dla substancji 
priorytetowych lub realizują cel dotyczący 
zaprzestania stosowania priorytetowych 
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substancji niebezpiecznych. W stosownych 
przypadkach Komisja powinna dołączyć 
do tego sprawozdania odpowiednie 
propozycje dotyczące konkretnych 
środków na rzecz osiągnięcia norm 
jakości i realizacji celu dotyczącego 
zaprzestania wraz ze średnioterminowymi 
harmonogramami. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

Or. en

Poprawka 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 
środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
ustanawianiu nowych środków kontroli. 
Aby ustanowić spójną i skoordynowaną 
regulację prawną dla niebezpiecznych 
substancji priorytetowych, należy określić, 
które środki odnoszą się do 
poszczególnych etapów cyklu życia 
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dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

substancji, oraz udowodnić, że 
przedsięwzięcie wszystkich tych środków 
doprowadzi do możliwej do wykazania 
poprawy jakości środowiska naturalnego. 
Włączenie danej substancji do załącznika 
X do dyrektywy 2000/60/WE pozostaje 
bez uszczerbku dla stosowania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylającego dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG.

Or. de

Uzasadnienie

Ramowa dyrektywa wodna pełni funkcję siatki bezpieczeństwa dla środków wdrażanych u 
źródła w ramach przepisów dotyczących chemikaliów oraz dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych. Przekroczenie europejskich środowiskowych norm jakości oznacza, że należy 
opracować dalsze środki mające na celu ograniczenie emisji u źródła i/lub poprawę metod 
naukowych. Dalsze regulacje są potrzebne przede wszystkim w dziedzinie polityki w zakresie 
chemikaliów.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
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środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

ustanawianiu nowych środków kontroli. 
Należałoby przyjąć spójne podejście w 
zakresie polityki w odniesieniu do 
substancji farmaceutycznych, biorąc pod 
uwagę całe spektrum skutków 
społecznych i medycznych, w pełnym 
porozumieniu ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. W tym celu 
Komisja sporządzi sprawozdanie 
zawierające możliwe wnioski 
ustawodawcze dotyczące skutków 
środowiskowych, które substancje 
farmaceutyczne stosowane u ludzi 
wywołują w wodzie i glebie, na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi1 oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 
z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające – w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad 
nimi oraz ustanawiające Europejską 
Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej2.
Włączenie danej substancji do załącznika 
X do dyrektywy 2000/60/WE pozostaje 
bez uszczerbku dla stosowania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylającego dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG.
_______________
1 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 74
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2 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 1

Or. en

Uzasadnienie

Komisja (DG ds. Zdrowia i Konsumentów) dopiero rozpoczęła badanie oddziaływania 
środków farmaceutycznych na środowisko naturalne na podstawie przepisów dotyczących 
produktów leczniczych. Sprawozdanie dotyczące wyników tego badania ma zostać 
przedstawione pod koniec 2012 r./ na początku 2013 r. Jest to odpowiedni punkt wyjścia do 
określenia spójnego europejskiego podejścia w zakresie polityki w dziedzinie środków 
farmaceutycznych i ich oddziaływania na środowisko naturalne, dlatego też należy tego 
dokumentu wyczekiwać.

Poprawka 44
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi w 
zakres innych obowiązujących przepisów 
Unii. W związku z tym priorytetowe 
znaczenie należy nadać wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących aktów 
prawnych, a nie ustanawianiu nowych 
środków kontroli. Włączenie danej 
substancji do załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG.

(6) Od czasu przyjęcia dyrektywy 
2000/60/WE przyjęto szereg unijnych 
aktów prawnych będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 tej 
dyrektywy w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Unii. W 
związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
ustanawianiu nowych środków kontroli. 
Włączenie danej substancji do załącznika 
X do dyrektywy 2000/60/WE pozostaje 
bez uszczerbku dla stosowania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylającego dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG. Należy 
ponadto zapewnić spójność z decyzjami 
dotyczącymi zezwoleń podejmowanymi w 
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ramach wyżej wspomnianego 
rozporządzenia dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin, zwłaszcza w odniesieniu 
do ewentualnych niespójności w tych 
przypadkach, gdy substancje określane są 
jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne w załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Pojawiła się pewna rozbieżność pomiędzy rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 a ramową 
dyrektywą wodną w odniesieniu do dopuszczonego pestycydu (chinoksyfen) określonego jako 
priorytetowa substancja niebezpieczna. W praktyce nadanie danej substancji statusu 
priorytetowej substancji niebezpiecznej pociąga za sobą stopniowe jej wycofywanie, co stoi w 
sprzeczności z procesem wydawania specjalnego pozwolenia unijnego na podstawie 
rozporządzenia 1107/2009. W rozporządzeniu tym określa się ścisły i kompleksowy proces 
oraz w sposób bardziej kompleksowy niż wynika to z ramowej dyrektywy wodnej bierze się 
pod uwagę zagrożenie, jakie dana substancja stanowi dla wód. Proces przeglądu zezwoleń 
dotyczących priorytetowych substancji niebezpiecznych jest odpowiednim procesem, w 
ramach którego należy podejmować decyzję o tym, czy dana substancja powinna być 
wprowadzana do obrotu czy nie. 

Poprawka 45
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W związku z tym, że najbardziej 
skutecznym sposobem zaprzestania lub 
stopniowego wyeliminowania emisji, 
zrzutów i strat tych priorytetowych 
substancji niebezpiecznych jest przyjęcie 
unijnych środków, Komisja powinna 
przygotować wnioski ustawodawcze 
dotyczące włączenia tych substancji do 
wykazu substancji kandydujących w 
ramach REACH na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE1

lub dotyczące wprowadzania ograniczeń 
dotyczących odpowiednio produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania tych 
substancji w postaci własnej lub jako 
składników mieszanin lub wyrobów. W 
odniesieniu do substancji priorytetowych 
środki na szczeblu unijnym również 
mogłyby być najbardziej opłacalnymi 
rozwiązaniami i dlatego Komisja powinna 
przygotować wnioski ustawodawcze, 
których celem będzie zapewnienie 
odpowiednio włączenia danej substancji 
do wykazu substancji kandydujących w 
ramach REACH lub wprowadzenia 
ograniczeń dotyczących jej produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania.

_____________________
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Poprawka 46
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu zachowania spójności z celem 
dotyczącym zaprzestania lub stopniowego 
wyeliminowania emisji priorytetowych 
substancji niebezpiecznych należy określić 
przejściowe środowiskowe normy jakości 
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stanowiące zachętę do stałego 
zmniejszania tych emisji do poziomu 
wartości tła dla substancji naturalnie 
występujących oraz do poziomu zerowego 
dla syntetycznych substancji 
produkowanych przez człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie w przypadku gdy środowiskowe normy jakości postrzegane będą jako wymierny 
znacznik postępu, przyczynią się one do osiągnięcia celu dotyczącego zaprzestania emisji tych 
bardzo niebezpiecznych substancji do środowiska wodnego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Potrzebny jest wysoki poziom 
koordynacji pomiędzy komitetem 
utworzonym na mocy art. 21 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE a komitetami i 
organami utworzonymi na podstawie 
zakresu stosowania innych istniejących 
przepisów unijnych w odniesieniu do 
badania, oceny, udzielania zezwoleń lub 
dokonywania innego przeglądu istotnych 
dla obu stron substancji lub grup 
substancji. Taka koordynacja powinna 
zapewnić odpowiednią ocenę zagrożeń dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem w celu realizacji celów 
określonych w art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE oraz wprowadzenie środków i 
kontroli dotyczących zrzutów, emisji i strat 
substancji, aby złagodzić te zagrożenia 
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Or. en
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(Zob. poprawkę 222 do załącznika II a (nowy))

Poprawka 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy zapewnić lepszą koordynację 
pomiędzy wdrażaniem ramowej dyrektywy 
wodnej i rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. W odniesieniu do substancji 
włączonych do załącznika XIV tego 
rozporządzenia proces składania 
wniosków o udzielenie zezwolenia 
powinien zostać ukończony przed 
zaszeregowaniem tych substancji jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy wdrażaniem ramowej dyrektywy 
wodnej a wdrażaniem rozporządzenia REACH w odniesieniu do tych samych substancji. 
Mówiąc konkretniej, w przypadku gdy substancja priorytetowa została włączona do 
załącznika XIV do tego rozporządzenia, nie powinno się brać pod uwagę możliwości 
zaszeregowania jej jako priorytetowej substancji niebezpiecznej na mocy ramowej dyrektywy 
wodnej podczas trwania procesu składania wniosków o udzielenie zezwolenia. Z art. 60 ust. 2 
rozporządzenia REACH jasno wynika, że zezwolenie oraz środki przewidziane w ramowej 
dyrektywie wodnej zmierzają ku realizacji tego samego celu, jakim jest rozwiązanie problemu 
zagrożeń związanych z wszelkimi zrzutami, emisjami i stratami tej substancji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zidentyfikowano dodatkowe substancje (8) Zidentyfikowano dodatkowe substancje 
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stanowiące na poziomie Unii znaczne 
ryzyko dla środowiska wodnego lub za 
jego pośrednictwem, i dokonano ich 
uszeregowania przy wykorzystaniu podejść 
określonych w art. 16 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. Substancje te należy dodać 
do wykazu substancji priorytetowych. 
Ustalając środowiskowe normy jakości dla 
tych substancji, uwzględniono najnowsze 
dostępne dane naukowo-techniczne.

stanowiące na poziomie Unii znaczne 
ryzyko dla środowiska wodnego lub za 
jego pośrednictwem, w tym substancje 
farmaceutyczne, i dokonano ich 
uszeregowania przy wykorzystaniu podejść 
określonych w art. 16 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. Substancje te należy dodać 
do wykazu substancji priorytetowych. 
Ustalając środowiskowe normy jakości dla 
tych substancji, uwzględniono najnowsze 
dostępne dane naukowo-techniczne. W 
ramach ustalania środowiskowych norm 
jakości podczas regularnego przeglądu 
załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE 
przewidzianego w art. 16 ust. 4 tej 
dyrektywy należy brać pod uwagę 
połączenie skutków działania tych 
substancji.

Or. en

Poprawka 50
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Słabym punktem norm jakości 
dotyczących odrębnych substancji jest 
fakt, że to właśnie połączenie skutków 
działania substancji obecnych w 
środowisku ma istotne znaczenie dla 
organizmów narażonych na ich 
oddziaływanie. Połączenie skutków 
działania substancji w środowisku może 
być groźniejsze niż wskazania wynikające 
ze stosunku stężenia danej substancji do 
normy jakości. Komisja powinna 
przeanalizować możliwości wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2000/60/WE, aby 
można było rozwiązać problem połączenia 
skutków działań substancji w środowisku 
wodnym.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zanieczyszczenie wód i gleb 
pozostałościami farmaceutycznymi 
stanowi coraz większy problem dla 
środowiska. Obecna ocena i kontrola 
zagrożeń, jakie produkty lecznicze niosą 
dla środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem, nie uwzględnia w 
odpowiedni sposób unijnych celów 
środowiskowych. Przeprowadzane obecnie 
przez Komisję badanie zagrożeń 
wynikających z oddziaływania produktów
leczniczych na środowisko naturalne ma 
zatem na celu dostarczenie analizy 
dotyczącej odpowiedniości 
obowiązujących ram prawnych i ich 
skuteczności w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego za 
pośrednictwem środowiska wodnego, a 
także wskazanie możliwych środków na 
rzecz lepszego rozwiązania tego problemu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Celem niniejszej propozycji jest 
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zapewnienie lepszej jakości wody ze 
względów dotyczących zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej. Substancje 
farmaceutyczne, które zostały 
zaszeregowane, określane są na podstawie 
znaczącego zagrożenia, jakie stanowią 
one dla środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem na szczeblu unijnym, a nie 
ze względu na zagrożenia, jakie niosą one 
dla zdrowia publicznego w związku z ich 
zażywaniem przez ludzi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Środki kontrolne, które mogą 
stosować państwa członkowskie, 
uwzględniają znaczenie terapeutyczne 
substancji farmaceutycznych i są zgodne z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 
z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym –
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad 
nimi oraz ustanawiające Europejską 
Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 
1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej1 oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r. zmieniającą – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii –
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dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi2. Środki te mogą obejmować systemy 
odbioru i etykietowania 
niewykorzystywanych środków 
farmaceutycznych.
______________
1 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 1
2 Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 74

Or. en

Poprawka 54
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ustalanie środowiskowych norm 
jakości dla priorytetowych substancji 
niebezpiecznych wiąże się zazwyczaj z 
wyższymi poziomami niepewności, niż ma 
to miejsce w przypadku substancji 
priorytetowych, lecz środowiskowa norma 
jakości w dalszym ciągu stanowi 
odniesienie służące ocenie zgodności z 
celem osiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych, jak 
określono w art. 2 pkt 24 i art. 4 ust. 1 lit. 
a) ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2000/60/WE. 
By jednak zapewnić odpowiedni poziom 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, 
ostatecznym celem w odniesieniu do 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
jest zaprzestanie lub stopniowe 
wyeliminowanie emisji, zrzutów i strat, jak 
określono w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) 
dyrektywy 2000/60/WE.

(9) Ustalanie środowiskowych norm 
jakości dla priorytetowych substancji 
niebezpiecznych wiąże się zazwyczaj z 
wyższymi poziomami niepewności, niż ma 
to miejsce w przypadku substancji 
priorytetowych, lecz środowiskowa norma 
jakości w dalszym ciągu stanowi 
odniesienie służące ocenie zgodności z 
celem osiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych, jak 
określono w art. 2 pkt 24 i art. 4 ust. 1 lit. 
a) ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2000/60/WE. 
By jednak zapewnić odpowiedni poziom 
ochrony środowiska i zdrowia człowieka, 
ostatecznym celem w odniesieniu do 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
jest zaprzestanie lub stopniowe 
wyeliminowanie emisji, zrzutów i strat, jak 
określono w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) 
dyrektywy 2000/60/WE. Zgodnie z art. 16 
ust. 6 dyrektywy 2000/60/WE 
harmonogram dotyczący zaprzestania lub 
stopniowego wyeliminowania zrzutów, 
emisji i strat priorytetowych substancji 
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niebezpiecznych nie powinien być dłuższy 
niż 20 lat od momentu określenia danej 
substancji jako priorytetowej substancji 
niebezpiecznej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja odnosi się do innych instrumentów prawnych dotyczących środków kontrolnych (zob. 
pkt 6 preambuły). W tej formie zamiarem Komisji nie jest proponowanie żadnych środków 
kontrolnych w kontekście ramowej dyrektywy wodnej, ale wykorzystanie istniejących 
instrumentów. Zgodnie z memorandum Komisji MEMO/12/59 dotyczącym niniejszego 
wniosku należy wyjaśnić, że w ramowej dyrektywie wodnej nakłada się wymóg, aby emisje, 
zrzuty i straty priorytetowych substancji niebezpiecznych zostały stopniowo wyeliminowane w 
okresie 20 lat od momentu przyznania im statusu priorytetowych substancji niebezpiecznych.

Poprawka 55
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ostatnich latach coraz większą 
uwagę zaczęto poświęcać skutkom dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego wynikającym z narażenia na 
oddziaływanie wielu różnych 
chemikaliów. Zrzuty do środowiska 
podczas produkcji, transportu, stosowania 
lub usuwania często zawierają dużą ilość 
chemikaliów. Wymogi dyrektywy 
2000/60/WE dotyczące osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego jednolitych 
części wód pociągają za sobą konieczność 
skupienia się nie tylko na stężeniu 
pojedynczych chemikaliów, ale także na 
połączeniu skutków działań większej ich 
liczby. Należy zatem uwzględnić to w 
ustalaniu środowiskowych norm jakości.

Or. en
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Uzasadnienie

W ostatnim komunikacie Komisji dotyczącym mieszanin chemicznych podkreślono znaczenie 
mieszanin występujących w środowisku w kontekście ramowej dyrektywy wodnej. Podczas 
ustalania środowiskowych norm jakości należy uwzględniać połączone skutki, aby zapobiegać 
systemowemu bagatelizowaniu zagrożeń.

Poprawka 56
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ostatnich latach coraz większą 
uwagę zaczęto poświęcać skutkom dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego wynikającym z narażenia na 
oddziaływanie wielu różnych 
chemikaliów. Zrzuty do środowiska 
podczas produkcji, transportu, stosowania 
lub usuwania często zawierają dużą ilość 
chemikaliów. Wymogi dyrektywy 
2000/60/WE dotyczące osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego jednolitych 
części wód pociągają za sobą konieczność 
skupienia się nie tylko na stężeniu 
pojedynczych chemikaliów, ale także na 
połączeniu skutków działań większej ich 
liczby. Należy zatem uwzględnić to w 
ustalaniu środowiskowych norm jakości.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnim komunikacie Komisji dotyczącym mieszanin chemicznych wyjaśniono znaczenie 
mieszanin występujących w środowisku w kontekście ramowej dyrektywy wodnej. 
Uwzględnianie tej kwestii w ramach samego ustalania środowiskowych norm jakości pomoże 
zapobiegać systemowemu bagatelizowaniu zagrożeń.

Poprawka 57
Sabine Wils, João Ferreira
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Umieszczanie substancji w wykazie 
substancji priorytetowych lub wykazie 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
opiera się m.in. na naukowej ocenie 
właściwości danej substancji. W celu 
zagwarantowania uczciwości i 
wiarygodności procesu umieszczania 
substancji w wykazie względy natury 
politycznej lub związane z tymi środkami 
koszty nie powinny być wykorzystywane 
do uniemożliwienia umieszczenia danej 
substancji w wykazie substancji 
priorytetowych lub wykazie 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, a raczej należy się nimi 
zająć na późniejszym etapie już po 
umieszczeniu w wykazie konkretnej 
substancji lub grupy substancji.

Or. en

Poprawka 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne substancje 
(PBT) i inne substancje zachowujące się 
jak PBT mogą przez dziesiątki lat 
występować w środowisku wodnym na 
poziomie stwarzającym znaczne ryzyko, 
nawet jeśli podjęto już szeroko zakrojone 
środki służące ograniczeniu lub 
wyeliminowaniu emisji. Niektóre 
wykazują również zdolność do 
przemieszczania się na dalekie odległości, 
a także charakteryzują się 

(12) Trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne substancje 
(PBT) i inne niebezpieczne substancje 
priorytetowe mogą przez dziesiątki lat 
występować w środowisku wodnym na 
poziomie stwarzającym znaczne ryzyko, 
mimo że, głównie na szczeblu 
europejskim, podjęto już szeroko 
zakrojone środki służące ograniczeniu lub 
wyeliminowaniu emisji. Niektóre 
wykazują również zdolność do 
przemieszczania się na dalekie odległości, 
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wszechobecnością w środowisku. Kilka 
takich substancji znajduje się wśród 
istniejących i proponowanych 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. Ponadto ze względu na 
ich długoterminową wszechobecność 
niektóre z nich wymagają specjalnego 
rozważenia pod kątem ich oddziaływania 
na prezentację stanu chemicznego na 
mocy dyrektywy 2000/60/WE oraz pod 
kątem wymogów w zakresie 
monitorowania.

a także charakteryzują się 
wszechobecnością w środowisku. Kilka 
takich substancji znajduje się wśród 
istniejących i proponowanych 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. Występowanie takich 
substancji tylko w rzadkich przypadkach 
można skutecznie ograniczyć na szczeblu 
lokalnym lub regionalnym. Aby takie 
substancje ograniczyć w skali globalnej, 
konieczne jest podjęcie działań na 
szczeblu międzynarodowym. Ze względu 
na ich długoterminowe oddziaływanie na 
środowisko takie substancje wymagają 
specjalnego rozważenia pod kątem ich 
obserwacji oraz wpływu na stan 
chemiczny na mocy dyrektywy 
2000/60/WE oraz pod kątem wymogów w 
zakresie monitorowania.

Or. de

Uzasadnienie

Podział substancji na grupę PBT nie jest jeszcze przejrzysty. Aby kolejne substancje można 
było klasyfikować jako quasi-wszechobecne, rozróżnienie substancji należących do różnych 
kategorii wymaga przejrzystych kryteriów i możliwości. Bazując na łączonej koncepcji 
ramowej dyrektywy wodnej, substancje te powinny być definiowane nie tylko na podstawie 
właściwości chemicznych i koncentracji, lecz także na podstawie kryteriów skutecznej kontroli 
emisji. 

Poprawka 59
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre pestycydy zawierające czynniki 
chelatujące działające jako ważny 
synergetyk. Niektóre czynniki chelatujące 
są trwałe i zwiększają mobilność metali 
ciężkich w glebie. Zwiększone możliwości 
wymywania metali ciężkich mogą 
prowadzić do ewentualnego skażenia wód 
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gruntowych i narażenia na 
niebezpieczeństwo szerokich grup 
ludności.

Or. en

Poprawka 60
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów skutecznej selekcji odpowiednich substancji, które powinny zostać umieszczone na 
liście obserwacyjnej, należy brać pod uwagę ich potencjał w zakresie stwarzania zagrożenia.

Poprawka 61
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) W celu zapewnienia Komisji 
ukierunkowanych, wysokiej jakości 
informacji z monitorowania dotyczących 
stężenia substancji w środowisku wodnym 
potrzebny jest nowy mechanizm, w którym 
nacisk kładzie się na nowe substancje 
zanieczyszczające i substancje, w 
przypadku których dostępne dane z 
monitorowania są niedostatecznej jakości 
do celów oceny ryzyka. Nowy mechanizm 
powinien ułatwiać gromadzenie tych 
informacji uzupełnionych danymi z 
monitorowania w ramach programów, o 
których mowa w art. 5 i 8 dyrektywy 
2000/60/WE, w dorzeczach w całej Unii. 
By utrzymać koszty monitorowania na 
rozsądnym poziomie, mechanizm powinien 
koncentrować się na ograniczonej liczbie 
substancji, w tym znajdujących się 
tymczasowo na liście obserwacyjnej, oraz 
na ograniczonej liczbie miejsc 
monitorowania, lecz dostarczać 
reprezentatywnych danych, które byłyby 
użyteczne w procesie szeregowania na 
poziomie Unii. Lista powinna mieć 
charakter dynamiczny, by móc odpowiadać 
na nowe informacje dotyczące 
potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez 
nowe substancje zanieczyszczające oraz by 
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zapobiegać dłuższemu niż konieczne 
monitorowaniu substancji. Ważność listy 
powinna być ograniczona do konkretnych 
ram czasowych. Na podstawie wyników 
uzyskanych w państwach członkowskich i 
wcześniej ustalonych kryteriów Komisja 
powinna uzasadnić zainteresowanym 
stronom potrzebę stałego monitorowania 
danej substancji regularnie co 12 miesięcy 
w okresie, w którym substancja ta 
znajduje się na liście. Substancja powinna 
zostać usunięta z listy obserwacyjnej w 
sytuacji, gdy ocena ryzyka zgodnie z art. 
16 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
potwierdza, że substancja ta nie stanowi 
znaczącego zagrożenia na szczeblu 
unijnym dla środowiska wodnego lub za 
jego pośrednictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE dostarczają już cennych informacji na temat stanu 
ekologicznego i chemicznego wód unijnych będących wynikiem współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami i należy je wykorzystywać jako 
uzupełnienie informacji zebranych w ramach działań związanych z listą obserwacyjną. 
Powinien istnieć jasny, uzasadniony i przejrzysty proces określania, które substancje powinny 
pozostać na liście obserwacyjnej. Powinna także istnieć możliwość usunięcia substancji z listy 
obserwacyjnej w sytuacji, gdy jest to uzasadnione wynikami oceny ryzyka.

Poprawka 62
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia Komisji 
ukierunkowanych, wysokiej jakości 
informacji z monitorowania dotyczących 
stężenia substancji w środowisku wodnym 
potrzebny jest nowy mechanizm, w którym 
nacisk kładzie się na nowe substancje 
zanieczyszczające i substancje, w 

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

przypadku których dostępne dane z 
monitorowania są niedostatecznej jakości 
do celów oceny ryzyka. Nowy mechanizm 
powinien ułatwiać gromadzenie tych 
informacji w dorzeczach w całej Unii. By 
utrzymać koszty monitorowania na 
rozsądnym poziomie, mechanizm powinien 
koncentrować się na ograniczonej liczbie 
substancji, w tym znajdujących się 
tymczasowo na liście obserwacyjnej, oraz 
na ograniczonej liczbie miejsc 
monitorowania, lecz dostarczać 
reprezentatywnych danych, które byłyby 
użyteczne w procesie szeregowania na 
poziomie Unii. Lista powinna mieć 
charakter dynamiczny, by móc odpowiadać 
na nowe informacje dotyczące 
potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez 
nowe substancje zanieczyszczające oraz by 
zapobiegać dłuższemu niż konieczne 
monitorowaniu substancji. Biorąc pod 
uwagę obawy zgłaszane w odniesieniu do 
Diklofenaku, 17 beta-estradiolu i 17 alfa-
etynyloestradiolu, wzywa się Komisję do 
zaszeregowania tych trzech substancji 
poprzez przeprowadzenie ich naukowej 
oceny w celu włączenia ich na listę 
obserwacyjną w sytuacji, gdy ocena ta 
będzie takie włączenie uzasadniać. 
Wszelka ocena tych trzech substancji 
powinna obejmować ewentualne skutki 
gospodarcze i społeczne związane z ich 
monitorowaniem i ograniczeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie związane z tymi trzema substancjami leczniczymi pozostaje niejasne i trwają na 
ten temat dyskusje. Wprawdzie na chwilę obecną brak jest wystarczających danych, które 
uzasadniałyby ich włączenie do wykazu substancji priorytetowych, ale budzą one dostatecznie 
poważne obawy, aby je zaszeregować w celu ich ewentualnego umieszczenia na liście 
obserwacyjnej. Skutki wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do tych substancji muszą 
zostać poddane kompleksowej ocenie. Na przykład nałożenie ograniczenia na 17 beta-
estradiol mogłoby wpłynąć na ograniczenie produkcji doustnych środków antykoncepcyjnych 
i mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne.
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Poprawka 63
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Lista obserwacyjna powinna 
umożliwić odpowiednie monitorowanie 
obecności substancji w wodach 
powierzchniowych i pozwolić na 
przeprowadzanie rzetelnych ocen ryzyka w 
oparciu o powszechnie akceptowane i 
zatwierdzone metody, a także na 
podstawie danych naukowych 
pochodzących z badań wykorzystujących 
najnowocześniejsze narzędzia badawcze 
uwzględniające postęp naukowo-
techniczny i wytyczne określone na 
szczeblu międzynarodowym (takie jak 
wytyczne OECD, GLP).

Or. en

Uzasadnienie

Opracowywanie nowych danych naukowych zgodnie z najnowszymi standardami i 
wytycznymi umożliwiłoby lepsze zrozumienie rzeczywistego zagrożenia dla środowiska. Wiele 
substancji skorzystałoby na tym, że przeprowadzone zostały bardziej dokładne analizy przed 
podjęciem decyzji dotyczącej ich ewentualnego włączenia na listę. W związku z tym proces 
oceny musi być rzetelny z metodologicznego punktu widzenia, tzn. musi być powszechnie 
akceptowany.

Poprawka 64
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wraz z przyjęciem niniejszego 
wniosku i przedłożeniem sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Komisja zakończyła swój pierwszy 

(19) Wraz z przyjęciem niniejszego 
wniosku i przedłożeniem sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Komisja zakończyła swój pierwszy 



AM\919170PL.doc 33/115 PE496.330v04-00

PL

przegląd wykazu substancji priorytetowych 
zgodnie z wymogiem art. 8 dyrektywy 
2008/105/WE. Obejmowało to przegląd 
substancji zawartych w załączniku III do 
tej dyrektywy oraz wytypowanie 
niektórych z nich do uszeregowania do 
podjęcia działań. W chwili obecnej nie 
istnieją wystarczające dowody, by 
uszeregować do podjęcia działań inne 
substancje. Możliwość dostępności 
nowych informacji dotyczących tych 
substancji oznacza, że nie są one 
wykluczone z przyszłego przeglądu, jak 
ma to miejsce w przypadku innych 
substancji uwzględnionych, lecz nie 
uszeregowanych do podjęcia działań w 
ramach obecnego przeglądu. W związku z 
tym załącznik III do dyrektywy 
2008/105/WE stał się nieaktualny i należy 
go skreślić. Należy odpowiednio zmienić 
art. 8 tej dyrektywy, również w odniesieniu 
do terminu składania sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

przegląd wykazu substancji priorytetowych 
zgodnie z wymogiem art. 8 dyrektywy 
2008/105/WE. Obejmowało to przegląd 
substancji zawartych w załączniku III do 
tej dyrektywy oraz wytypowanie 
niektórych z nich do uszeregowania do 
podjęcia działań. Możliwość dostępności 
nowych informacji dotyczących tych 
substancji oznacza, że nie są one 
wykluczone z przyszłego przeglądu, jak 
ma to miejsce w przypadku innych 
substancji uwzględnionych, lecz nie 
uszeregowanych do podjęcia działań w 
ramach obecnego przeglądu. W związku z 
tym załącznik III do dyrektywy 
2008/105/WE stał się nieaktualny i należy 
go skreślić. Należy odpowiednio zmienić 
art. 8 tej dyrektywy, również w odniesieniu 
do terminu składania sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 65
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji 
zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji 
zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
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ekspertów. ekspertów z państw członkowskich, 
zainteresowanych branż oraz organizacji 
pozarządowych, które promują ochronę 
środowiska.

Or. it

Poprawka 66
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji 
zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji 
zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest to, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
w tym na poziomie ekspertów.

Or. en

Poprawka 67
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji 

(21) Ponadto w celu udoskonalenia 
podstaw informacji na potrzeby przyszłego 
identyfikowania substancji priorytetowych, 
w szczególności nowych substancji
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zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

zanieczyszczających, uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
opracowania listy obserwacyjnej. 
Szczególnie ważne jest to, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
w tym na poziomie ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zainteresowane strony powinny mieć możliwość wyrażenia opinii i zgłaszania 
propozycji podczas opracowywania przez Komisję listy obserwacyjnej.

Poprawka 68
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wdrażania niniejszej dyrektywy, 
metod monitorowania wykorzystywanych 
w celu monitorowania substancji 
figurujących na liście obserwacyjnej oraz 
wzorów sprawozdawczych w celu 
przekazywania Komisji danych i 
informacji z monitorowania uprawnienia 
wykonawcze należy przekazać Komisji. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(23) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wdrażania niniejszej dyrektywy, 
metod monitorowania i zatwierdzonych 
metod analizy badawczej zgodnie z 
dyrektywą 2009/90/WE
wykorzystywanych w celu monitorowania 
substancji figurujących na liście 
obserwacyjnej oraz wzorów 
sprawozdawczych w celu przekazywania 
Komisji danych i informacji z 
monitorowania uprawnienia wykonawcze 
należy przekazać Komisji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.



PE496.330v04-00 36/115 AM\919170PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie, że należy opracować jednakowe zatwierdzone 
metody analizy badawczej.

Poprawka 69
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych 
poprzez określenie środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych i 
pewnych innych substancji 
zanieczyszczających, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie i w celu utrzymania 
tego samego poziomu ochrony wód 
powierzchniowych możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(24) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych 
poprzez określenie środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych i 
pewnych innych substancji 
zanieczyszczających, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie i w celu utrzymania 
tego samego poziomu ochrony wód 
powierzchniowych możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 
powinna w stosownych przypadkach 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje priorytetowe są substancjami, w odniesieniu do których wykazano, że stanowią 
znaczące zagrożenie na szczeblu UE. Innymi słowy stężenia tych substancji przekraczają 
środowiskowe normy jakości. W związku z tym środki z zakresu kontroli zanieczyszczeń są 
koniecznością. Przyjmowanie w stosownych przypadkach środków na szczeblu UE powinno 
być obowiązkiem Unii, a nie jedynie możliwością.
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Poprawka 70
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
2000/60/WE
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik X do dyrektywy 2000/60/WE
zastępuje się tekstem określonym w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy.

W dyrektywie 2000/60/WE wprowadza się 
następujące zmiany:

- Załącznik X zastępuje się tekstem 
określonym w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy.

- W art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. »Substancja priorytetowa«, która jest 
również włączona do załącznika XIV 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, nie 
może zostać określona jako »priorytetowa 
substancja niebezpieczna« przed upływem 
ostatecznego terminu wskazanego w 
odpowiednim zapisie w załączniku XIV 
lub przed datą opublikowania decyzji 
Komisji dotyczącej tego konkretnego 
wniosku o udzielenie zezwolenia w 
sytuacji, gdy data publikacji nie jest 
wcześniejsza niż termin ostateczny.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia lepszej koordynacji pomiędzy wdrażaniem ramowej dyrektywy 
wodnej a wdrażaniem rozporządzenia REACH w odniesieniu do tych samych substancji. 
Mówiąc konkretniej, w przypadku gdy substancja priorytetowa została włączona do 
załącznika XIV do tego rozporządzenia, nie powinno się brać pod uwagę możliwości 
określenia jej jako priorytetowej substancji niebezpiecznej na mocy ramowej dyrektywy 
wodnej podczas trwania procesu składania wniosków o udzielenie zezwolenia.

Poprawka 71
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
2000/60/WE 
Załącznik VIII – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik X do dyrektywy 2000/60/WE
zastępuje się tekstem określonym w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy.

W dyrektywie 2000/60/WE wprowadza się 
następujące zmiany:

- Załącznik X zastępuje się tekstem 
określonym w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy.

- W załączniku VIII dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„12a. Trwałe czynniki chelatujące i 
występujące w nich związki chemiczne.”

Or. en

Uzasadnienie

Czynniki chelatujące są powszechnie wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych i 
produktach, np. w pestycydach czynnik chelatujący wykorzystywany jest jako główny 
synergetyk tworzący metaliczne kompleksy jonowe, a tym samym zwiększający skuteczność 
składnika aktywnego. Niektóre czynniki chelatujące, takie jak EDTA, są trwałe i zwiększają 
mobilność metali ciężkich w glebie. Zwiększone możliwości wymywania metali ciężkich mogą 
powodować skażenie wód gruntowych i stanowić zagrożenie dla szerokich grup ludności za 
pośrednictwem środowiska wodnego.

Poprawka 72
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Naturalny poziom tła” oznacza 
naturalny skład nieskażonej wody, na 
który wpływ mają czynniki środowiskowe 
(gleby, struktura, czynniki geochemiczne i 
inne naturalne czynniki, takie jak 
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obecność wulkanów, naturalne pożary 
itp.).

Or. en

Poprawka 73
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy i art. 
4 dyrektywy 2000/60/WE państwa 
członkowskie stosują środowiskowe normy 
jakości (EQS) ustanowione w części A 
załącznika I do niniejszej dyrektywy dla 
poszczególnych części wód 
powierzchniowych.

Zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy i art. 
4 dyrektywy 2000/60/WE państwa 
członkowskie stosują środowiskowe normy 
jakości (EQS) ustanowione w części A 
załącznika I do niniejszej dyrektywy dla 
poszczególnych części wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
substancji oznaczonych numerami 2, 5, 
15, 20, 22, 23, 28, oraz 34 do 48 
środowiskowe normy jakości stosuje się 
jako „wartości monitorowania”. Od 2021 
r. państwa członkowskie przekształcają te 
„wartości monitorowania” w 
środowiskowe normy jakości zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić okresy przejściowe dla prawnie wiążącego wdrożenia nowych 
środowiskowych norm jakości oraz dla wdrażania zmienionych środowiskowych norm jakości 
w odniesieniu do istniejących substancji priorytetowych. W przeciwnym wypadku nie da się 
uniknąć konfliktów z wymogami określonymi w art. 4 („Cele środowiskowe”) ramowej 
dyrektywy wodnej. Na przykład w wielu przypadkach ustalenie nowych środowiskowych norm 
jakości bez wprowadzenia okresów przejściowych naruszałoby zakaz pogarszania stanu wód, 
o którym mowa w art. 4 ust. 5 ramowej dyrektywy wodnej, co w konsekwencji doprowadziłoby 
do stosowania zakazów i ograniczeń w stosowaniu danej substancji.
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Poprawka 74
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2015 r. państwa 
członkowskie stosują w odniesieniu do 
jednolitych części wód powierzchniowych 
wartości środowiskowych norm jakości 
dotyczące priorytetowych substancji 
niebezpiecznych określone w części A 
załącznika I do niniejszej dyrektywy 
obniżone o następujące współczynniki lub 
co najmniej na poziomie wykrywania przy 
dysponowaniu natychmiastowo dostępną 
technologią pomiarową:
a) Od dnia 22 grudnia 2015 r. 
współczynnik zmniejszający na poziomie 
10;
b) Od dnia 22 grudnia 2021 r. 
współczynnik zmniejszający na poziomie 
20;
c) Od dnia 22 grudnia 2027 r. 
współczynnik na poziomie 100;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi zapewnienie, że środowiskowe normy jakości dla priorytetowych 
substancji niebezpiecznych są spójne z (i) ogólnym celem ramowej dyrektywy wodnej 
dotyczącym zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania emisji takich substancji oraz do 
osiągnięcia zerowych stężeń substancji występujących naturalnie w środowisku morskim, a 
także (ii) niepewnością w ustalaniu progów dla substancji o niebezpiecznych właściwościach, 
takich jak PBT lub powodujących zaburzenia układu hormonalnego.

Poprawka 75
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Naturalne wartości tła brane są pod 
uwagę podczas ustalania środowiskowych 
norm jakości poprzez stosowanie 
„podejścia opartego na ryzyku 
skumulowanym”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy brać pod uwagę obecność substancji pochodzących z naturalnych źródeł (wartości tła) 
podczas oceny przekroczeń środowiskowych norm jakości. Na przykład naturalnie 
występujące wartości tła metali ze źródeł geogenicznych, np. wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (PAH) wydzielające się podczas pożarów lasów itp., muszą być 
brane pod uwagę podczas dokonywania przeglądu środowiskowych norm jakości w 
rozumieniu „podejścia opartego na ryzyku skumulowanym”. W przeciwnym razie 
wspomniane ustalenia dotyczące wyżej wymienionych przypadków doprowadziłyby do 
wprowadzenia środków z zakresu gospodarki wodnej przez organy wykonawcze.

Poprawka 76
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia 
zharmonizowanego wdrożenia dyrektywy 
w państwach członkowskich Komisja 
przyjmuje akt delegowany zawierający 
prawnie wiążące przepisy dotyczące metod 
analizy badawczej, które należy stosować.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku wielu nowo zaproponowanych lub zmienionych środowiskowych norm jakości 
nie są dostępne żadne zatwierdzone przepisy dotyczące metod analizy badawczej i pobierania 
próbek. Zwłaszcza w odniesieniu do planowanej listy obserwacyjnej ambitny cel w postaci 
uzyskania większej ilości danych na temat potencjalnie występujących substancji może zostać 
zrealizowany jedynie w przypadku, gdy we wszystkich państwach członkowskich 
przeprowadzone zostaną zharmonizowane, tj. porównywalne, badania. Zob. także dyrektywę 
2009/90 „specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego 
wód”.

Poprawka 77
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mają stosować 
środowiskowe normy jakości w 
odniesieniu do substancji oznaczonych 
numerami 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 oraz 34 
do 48, poczynając od uaktualnienia 
planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu w 2021 r., w celu osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego w odniesieniu 
do tych substancji najpóźniej do 2027 r.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zapewnienia spójności ramowej dyrektywy wodnej i niniejszej 
dyrektywy należy wyraźnie stwierdzić, że państwa członkowskie mają stosować środowiskowe 
normy jakości w odniesieniu do nowych substancji oraz zaktualizowane środowiskowe normy 
jakości dla istniejących substancji, poczynając od następnego uaktualnienia programów 
środków i planów gospodarowania wodami w dorzeczu, które ma mieć miejsce w 2021 r., w 
celu osiągnięcia dobrego stanu chemicznego w odniesieniu do tych substancji do 2027 r.

Poprawka 78
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku substancji, w odniesieniu 
do których stosuje się środowiskową 
normę jakości dla osadów i/lub fauny i 
flory, państwa członkowskie monitorują 
substancję w odnośnej matrycy co trzy 
lata, zgodnie z zaleceniem, chyba że 
wiedza techniczna i opinia ekspertów 
uzasadniają inną częstotliwość.

Or. sv

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ujednolica ust. 4 i ust. 6; w propozycji Komisji niejasna jest 
częstotliwość.

Poprawka 79
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przeprowadzają 
analizę długoterminowych tendencji stężeń 
tych substancji priorytetowych 
wymienionych w załączniku I część A, 
które wykazują tendencję do 
akumulowania się w osadach lub faunie i 
florze, ze szczególnym uwzględnieniem 
substancji nr 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 i 44, 
na podstawie wyników monitorowania 
stanu wody przeprowadzanego zgodnie z 
art. 8 dyrektywy 2000/60/WE. Z 
zastrzeżeniem art. 4 dyrektywy 

Państwa członkowskie przeprowadzają 
analizę długoterminowych tendencji stężeń 
tych substancji priorytetowych 
wymienionych w załączniku I część A, 
które wykazują tendencję do 
akumulowania się w osadach lub faunie i 
florze, ze szczególnym uwzględnieniem 
substancji nr 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 i 44, 
na podstawie wyników monitorowania 
stanu wody przeprowadzanego zgodnie z 
art. 8 dyrektywy 2000/60/WE. Z 
zastrzeżeniem art. 4 dyrektywy 
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2000/60/WE przyjmują one środki w celu 
zapewnienia, że nie nastąpi znaczny wzrost
takich stężeń w osadach lub odpowiedniej 
faunie i florze. 

2000/60/WE przyjmują one środki w celu 
zapewnienia, że nastąpi stopniowe 
zmniejszenie takich stężeń w osadach lub 
odpowiedniej faunie i florze. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) ramowej dyrektywy wodnej 
państwa członkowskie powinny podejmować działania na rzecz stopniowego zmniejszania 
zanieczyszczeń pochodzących z substancji priorytetowych, co jest czymś innym niż jedynie 
zapewnienie, że stężenia substancji priorytetowych w osadach lub faunie i florze znacząco nie 
wzrosną.

Poprawka 80
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje analizy postępu 
naukowo-technicznego, w tym wniosków z 
ocen ryzyka, o których mowa w art. 16 ust. 
2 lit. a) i b) dyrektywy 2000/60/WE, i 
informacji pochodzących z rejestru 
substancji udostępnionych publicznie
zgodnie z art. 119 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, oraz w razie potrzeby 
proponuje dokonanie przeglądu 
środowiskowych norm jakości określonych 
w części A załącznika I do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 294 Traktatu, zgodnie z 
harmonogramem przewidzianym w art. 16 
ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE. 

7. Komisja dokonuje analizy postępu 
naukowo-technicznego, w tym wniosków z
ocen ryzyka, o których mowa w art. 16 ust. 
2 lit. a) i b) dyrektywy 2000/60/WE, i 
informacji pochodzących z rejestru 
substancji zarejestrowanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w 
tym potencjalnych emisji ulotnych 
pochodzących z zastosowań w wyrobach, 
oraz w razie potrzeby proponuje dokonanie 
przeglądu środowiskowych norm jakości 
określonych w części A załącznika I do 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 294 Traktatu, zgodnie z 
harmonogramem przewidzianym w art. 16 
ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi zapewnienie wykorzystania wszystkich informacji dostarczonych 
władzom w ramach REACH, nie tylko tych pochodzących z publicznej bazy danych, która ma 
bardziej ograniczony charakter. Jednym z celów REACH zawsze było wspieranie lepszego 
wdrażania przepisów UE poprzez ulepszenie bazy informacyjnej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszej dyrektywy należy w ramach 
trwającego procesu wdrażania dyrektywy 
2000/60/WE opracować wytyczne 
techniczne dotyczące pobierania próbek 
fauny i flory oraz monitorowania 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy kwestii braku znormalizowanych metod pobierania próbek i 
badania nowych substancji. Opracowanie dla każdej substancji norm z zakresu pobierania 
próbek fauny i flory oraz monitorowania tych substancji jest długim i kosztownym procesem. 
W celu zapewnienia efektywności, obniżania kosztów i tworzenia porównywalnych danych 
Komisja powinna wspierać państwa członkowskie poprzez publikowanie wytycznych 
technicznych w ramach procesu wdrażania dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja opracowuje wytyczne, w tym 
specyfikacje techniczne dotyczące 
stosowania i monitorowania 
środowiskowych norm jakości w 
odpowiednich matrycach w odniesieniu 
do substancji oznaczonych numerami 2, 5, 
15, 20, 23, 28, 34 do 45 w celu ułatwienia 
procesu monitorowania tych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące znormalizowane metody analityczne nie obejmują obecnie wszystkich istniejących 
substancji priorytetowych ani substancji nowych. Opracowanie norm krajowych jest długim i 
kosztownym procesem. W związku z tym Komisja powinna opracować wytyczne w celu 
zapewnienia porównywalnych danych dotyczących monitorowania w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Kontrolowanie substancji priorytetowych 
będących chemikaliami przemysłowymi

1. W odniesieniu do wszystkich substancji 
priorytetowych i priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, które są objęte zakresem 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH) oraz które w opinii 
Komisji spełniają kryteria określone w art. 
57 wspomnianego rozporządzenia, 
Komisja zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów do dnia [wstawić 
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datę na podstawie Dz.U.: rok po wejściu w 
życie dyrektywy] o przygotowanie 
dokumentacji zgodnie z art. 59 ust. 2 lub 
art. 69 ust. 1 tegoż rozporządzenia, o ile 
nie została ona już wcześniej sporządzona.
2. W odniesieniu do substancji, które w 
opinii Komisji nie spełniają kryteriów 
określonych w art. 57 wspomnianego 
rozporządzenia, Komisja zwraca się do 
Europejskiej Agencji Chemikaliów do 
dnia [wstawić datę na podstawie Dz.U.: 
rok po wejściu w życie dyrektywy] o 
przygotowanie dokumentacji zgodnie z 
art. 69 ust. 1 tegoż rozporządzenia, o ile 
nie została ona już wcześniej sporządzona.
3. W przypadku gdy dane dotyczące 
monitorowania wskazują, że potrzebne 
jest wprowadzenie dodatkowych środków 
na szczeblu UE w odniesieniu do 
istniejących substancji priorytetowych lub 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami dyrektywy 2000/60/WE, 
Komisja podejmuje działania zgodnie z 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu lub 
dokonuje przeglądu zezwolenia 
udzielonego na podstawie art. 61 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, lub 
dokonuje przeglądu ograniczenia 
przyjętego na podstawie art. 68 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w 
zależności od tego, które z tych działań ma 
w danym przypadku zastosowanie.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba osiągnięcia spójności pomiędzy celami określonymi w przepisach 
dotyczących środowiska wodnego i odpowiednimi środkami kontroli zanieczyszczeń 
przewidzianymi w instrumentach sektorowych. W przypadku chemikaliów przemysłowych 
umieszczenie substancji w wykazie substancji priorytetowych lub potwierdzenie przekroczenia 
środowiskowych norm jakości po umieszczeniu w wykazie powinno pociągać za sobą 
odpowiednie działania następcze na podstawie rozporządzenia REACH. Ma to kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia, że podejmowane są konieczne działania na rzecz realizacji celów 
ramowej dyrektywy wodnej przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów rozporządzenia 
REACH.
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Poprawka 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dodaje się art. 5b w brzmieniu:
„Artykuł 5b

Kontrolowanie substancji priorytetowych 
będących środkami ochrony roślin

1. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu do dnia [wstawić datę na 
podstawie Dz.U.: rok po wejściu w życie 
dyrektywy] wszystkich zezwoleń 
produkcyjnych udzielonych na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w 
odniesieniu do środków ochrony roślin 
zawierających substancje priorytetowe 
zgodnie z art. 44 tegoż rozporządzenia w 
celu zapewnienia ich zgodności z celami 
dyrektywy 2000/60/WE. 
2. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu odpowiednich zezwoleń 
udzielonych w odniesieniu do środków 
ochrony roślin zawierających istniejące 
substancje priorytetowe na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 
zgodnie z art. 48 tegoż rozporządzenia w 
przypadku, gdy dane dotyczące 
monitorowania wskazują, że potrzebne 
jest wprowadzenie dodatkowych środków 
na szczeblu UE w celu zapewnienia 
zgodności z celami dyrektywy 2000/60/WE 
w terminie jednego roku od daty 
publikacji danych dotyczących 
monitorowania.
3. Priorytetowe substancje niebezpieczne 
uznaje się za niespełniające kryteriów, o 
których mowa w pkt 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5, 3.7.2 lub 3.8.2 załącznika II do 
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tegoż rozporządzenia.
4. Przekroczenie środowiskowych norm 
jakości uznaje się za niedopuszczalny 
wpływ na środowisko zgodnie z art. 4 ust. 
3 lit. e) ppkt (i) tegoż rozporządzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba osiągnięcia spójności pomiędzy celami i środowiskowymi normami 
jakości określonymi w przepisach dotyczących środowiska wodnego i odpowiednimi środkami 
kontroli zanieczyszczeń przewidzianymi w sektorowych instrumentach prawnych. W 
przypadku pestycydów umieszczenie substancji w wykazie substancji priorytetowych powinno 
pociągać za sobą odpowiednie działania następcze na podstawie rozporządzenia dotyczącego 
pestycydów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że skutecznie podejmowane są 
konieczne działania zgodnie z wymogiem zachowania zgodności z ramową dyrektywą wodną 
przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących pestycydów.

Poprawka 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Dodaje się art. 5c w brzmieniu:
„Artykuł 5c

Kontrolowanie substancji priorytetowych 
będących produktami biobójczymi

1. Państwa członkowskie, lub – w 
przypadku zezwolenia unijnego –
Komisja, dokonują do dnia [wstawić datę 
na podstawie Dz.U.: rok po wejściu w 
życie dyrektywy] przeglądu wszystkich 
zezwoleń udzielonych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych1 zgodnie z art. 48 
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tegoż rozporządzenia w odniesieniu do 
produktów biobójczych zawierających 
substancje priorytetowe w celu 
zapewnienia, że są one zgodne z celami 
dyrektywy 2000/60/WE.
2. Państwa członkowskie, lub – w 
przypadku zezwolenia unijnego –
Komisja, dokonują przeglądu 
odpowiednich zezwoleń udzielonych dla 
istniejących substancji priorytetowych na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
528/2012 zgodnie z art. 48 tegoż 
rozporządzenia w przypadku, gdy dane 
dotyczące monitorowania wskazują, że 
potrzebne jest wprowadzenie dodatkowych 
środków na szczeblu UE w celu 
zapewnienia zgodności z celami dyrektywy 
2000/60/WE w terminie jednego roku od 
daty publikacji danych dotyczących 
monitorowania.
3. Priorytetowe substancje niebezpieczne 
uznaje się za spełniające jedno z kryteriów 
wyłączenia określonych w art. 5 ust. 1 
tegoż rozporządzenia.
4. Przekroczenie środowiskowych norm 
jakości uznaje się za niedopuszczalny 
wpływ na środowisko zgodnie z art. 19 ust. 
1 lit. b) ppkt (iv) tegoż rozporządzenia.”
____________________
1Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba osiągnięcia spójności pomiędzy celami i środowiskowymi normami 
jakości określonymi w przepisach dotyczących środowiska wodnego i odpowiednimi środkami 
kontroli zanieczyszczeń przewidzianymi w sektorowych instrumentach prawnych. W 
przypadku środków biobójczych umieszczenie substancji w wykazie substancji priorytetowych 
powinno pociągać za sobą odpowiednie działania następcze na podstawie rozporządzenia 
dotyczącego środków biobójczych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że skutecznie 
podejmowane są konieczne działania zgodnie z wymogiem zachowania zgodności z ramową 
dyrektywą wodną przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących produktów 
biobójczych.
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Poprawka 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Dodaje się art. 5d w brzmieniu:
„Artykuł 5d

Kontrolowanie substancji priorytetowych 
w emisjach przemysłowych

W odniesieniu do substancji 
priorytetowych objętych zakresem 
stosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola)1, dla których zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2000/60/WE przewiduje się 
stosowanie dopuszczalnych wartości 
emisji i kontrole emisji oparte na 
najlepszych dostępnych technikach,
Komisja uwzględnia dane dotyczące 
monitoringu uzyskane na podstawie 
przepisów dyrektywy 2000/60/WE w 
przeprowadzanym przez nią regularnym 
przeglądzie adekwatności tych wartości i 
technik. W sytuacji gdy konieczne jest 
wprowadzenie zmian, należy podjąć 
odpowiednie działania legislacyjne 
zgodnie z art. 73 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy.”
___________________
1Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba osiągnięcia spójności pomiędzy celami określonymi w ramowej 
dyrektywie wodnej i odpowiednimi środkami kontroli zanieczyszczeń przewidzianymi w 
instrumentach sektorowych. W przypadku emisji przemysłowych umieszczenie substancji w 
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wykazie substancji priorytetowych, a także uzyskane dane z monitorowania powinny pociągać 
za sobą odpowiednie działania następcze na podstawie dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że skutecznie podejmowane są 
konieczne działania na rzecz realizacji celów ramowej dyrektywy wodnej przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Poprawka 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Dodaje się art. 5e w brzmieniu:
„Artykuł 5e

Kontrolowanie substancji priorytetowych 
wykorzystywanych jako środki 

farmaceutyczne
1. W odniesieniu do substancji 
priorytetowych objętych zakresem 
stosowania dyrektywy 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi1 państwa członkowskie w terminie 
jednego roku od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy dokonują oceny, czy 
streszczenie cech charakterystycznych 
produktu oraz ulotka informacyjna dla 
pacjenta podniosą świadomość 
użytkowników w sposób wystarczający do 
skutecznego przyczynienia się do 
realizacji celów niniejszej dyrektywy. W 
odniesieniu do substancji priorytetowych 
objętych zakresem stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. ustanawiającego 
wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów 
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weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję 
Leków2Komisja w terminie jednego roku 
do daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy dokonuje na podstawie opinii 
Europejskiej Agencji Leków oceny, czy 
streszczenie cech charakterystycznych 
produktu oraz ulotka informacyjna dla 
pacjenta podniosą świadomość 
użytkowników w sposób wystarczający do 
skutecznego przyczynienia się do 
realizacji celów niniejszej dyrektywy. W 
celu zapewnienia przejrzystości 
udostępnia się publicznie oceny zagrożeń 
substancji priorytetowych dla środowiska 
na podstawie przepisów w dziedzinie 
środków farmaceutycznych.
2. Państwa członkowskie, lub – w 
przypadku zezwolenia unijnego –
Komisja, dokonują przeglądu 
odpowiednich zezwoleń udzielonych dla 
substancji farmaceutycznych lub 
produktów zawierających istniejącą 
substancję priorytetową w przypadku, gdy 
dane dotyczące monitorowania wskazują, 
że potrzebne jest wprowadzenie 
dodatkowych środków na szczeblu UE w 
celu zapewnienia zgodności z celami 
dyrektywy 2000/60/WE w terminie 
jednego roku od daty publikacji danych 
dotyczących monitorowania.
3. W odniesieniu do substancji 
priorytetowych objętych zakresem 
stosowania dyrektywy 2001/83/WE lub 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
Komisja zachęca państwa członkowskie 
do rozważenia możliwości umieszczenia 
produktów farmaceutycznych 
zawierających te substancje na liście 
leków wydawanych na receptę.
4. Państwa członkowskie w terminie 
jednego roku od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy przedstawiają 
Komisji sprawozdanie potwierdzające, że 
wdrożone zostały odpowiednie systemy 
gromadzenia produktów leczniczych, 
które są niewykorzystywane lub straciły 
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ważność zgodnie z art. 127b dyrektywy 
2001/83/WE.”
______________
1Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67
2Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba osiągnięcia spójności pomiędzy celami i środowiskowymi normami 
jakości określonymi w przepisach dotyczących środowiska wodnego i odpowiednimi środkami 
kontroli zanieczyszczeń przewidzianymi w sektorowych instrumentach prawnych. W 
przypadku środków farmaceutycznych umieszczenie substancji w wykazie substancji 
priorytetowych powinno pociągać za sobą odpowiednie działania następcze na podstawie 
przepisów w dziedzinie środków farmaceutycznych. Ma to kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia, że skutecznie podejmowane są konieczne działania zgodnie z wymogiem 
zachowania zgodności z ramową dyrektywą wodną przy jednoczesnym przestrzeganiu 
przepisów w dziedzinie środków farmaceutycznych.

Poprawka 88
Andrea Zanoni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środki kontroli
1. W odniesieniu do substancji 
określonych jako substancje priorytetowe 
i priorytetowe substancje niebezpieczne 
zgodnie z niniejszą dyrektywą Komisja 
zapewnia przyjęcie środków kontroli, w 
ramach obowiązującego prawodawstwa 
Unii Europejskiej, zgodnie z poniższymi 
ustępami.
2. W odniesieniu do priorytetowych 
substancji niebezpiecznych objętych 
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zakresem stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Komisja Europejska, 
w terminie trzech miesięcy od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, zwróci się do 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA) o przygotowanie dokumentacji 
zgodnie z załącznikiem XV, aby dodać 
dane substancje do listy kandydackiej.
3. Aby zredukować emisje pochodzące z 
obiektów podlegających obowiązkom 
wynikającym z dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola)1, w przypadkach, w których 
poziomy emisji powstałe mimo 
zastosowania najlepszych dostępnych 
technik nie są wystarczające do 
osiągnięcia standardów jakości 
środowiska, Komisja zapewnia przyjęcie 
odpowiednich środków, które zostaną 
wyraźnie ujęte w dokumentach 
referencyjnych BREF.
4. W odniesieniu do substancji 
określonych jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz włączonych w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
528/2012 Komisja zapewni przyjęcie 
odpowiednich środków kontroli 
przewidzianych w obowiązującym 
prawodawstwie Unii Europejskiej. W 
szczególności:
a) do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 
dopilnuje, aby na podstawie art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 528/2012 
przeprowadzono przegląd wszystkich 
pozwoleń wydanych w Unii Europejskiej 
dla substancji czynnych;
b) do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 
dopilnuje, aby substancje te zostały objęte 
kryteriami wyłączenia, o których mowa w 
art. 5, oraz aby nie mogły być 
zatwierdzone, o ile nie zostaną spełnione 
warunki przewidziane w ust. 2 lit. a) tego 
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artykułu;
c) do 2019 r. państwa członkowskie 
przyjmą środki bezpieczeństwa zgodnie z 
art. 2 ust. 7 wspomnianego 
rozporządzenia.
5. W odniesieniu do substancji 
określonych jako substancje priorytetowe 
i priorytetowe substancje niebezpieczne 
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz 
włączonych w zakres stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 
państwa członkowskie i Komisja zapewnią 
przyjęcie środków kontroli przewidzianych 
w tym rozporządzeniu. W szczególności:
a) wprowadzenie do obrotu substancji 
priorytetowej musi prowadzić
każdorazowo do ponownej oceny i 
ponownego zatwierdzenia danej 
substancji w terminie 12 miesięcy, aby 
zapewnić stopniową redukcję emisji do 
wód;
b) w przypadku priorytetowych substancji 
niebezpiecznych ponowna ocena musi 
zapewniać zastąpienie danej substancji 
innymi systemami zwalczania organizmów 
szkodliwych. Jeśli systemy te nie są jeszcze 
wystarczająco skuteczne, tymczasowe 
pozwolenie może zostać wydane 
wyłączanie dla systemów zamkniętych, 
które nie są źródłem emisji stwierdzanych 
w atmosferze, wodach i glebie;
c) od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie 
przepisy dotyczące zatwierdzania 
pestycydów określonych jako priorytetowe 
substancje niebezpieczne zostaną 
uchylone, przy czym począwszy od tej daty 
substancje te nie zostaną ponownie 
zatwierdzone.
____________________
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17

Or. it
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Uzasadnienie

W dyrektywie 2000/60/WE zobowiązuje się Komisję do zaproponowania środków mających 
na celu zredukowanie emisji substancji priorytetowych oraz wyeliminowanie emisji 
priorytetowych substancji niebezpiecznych. Właściwym i opłacalnym rozwiązaniem 
prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie instrumentów regulacyjnych 
obowiązujących już w UE, takich jak: rozporządzenie REACH, dyrektywa w sprawie emisji 
przemysłowych, przepisy dotyczące produktów biobójczych i pestycydów. Instrumenty te 
zapewniają równe warunki dla przemysłu przy zmniejszonych obciążeniach dla państw 
członkowskich i obniżonych kosztach dla użytkowników.

Poprawka 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środki kontrolne
1. W odniesieniu do substancji 
określonych jako substancje priorytetowe 
lub jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE Komisja Europejska 
dopilnowuje, aby stosowane były środki 
kontrolne określone w mających 
zastosowanie przepisach Unii 
Europejskiej, w tym m.in.:
a) W odniesieniu do substancji objętych 
zakresem stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Komisja Europejska 
zwraca się na podstawie art. 57 lit. f) tegoż 
rozporządzenia do Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA) o przygotowanie 
dokumentacji dotyczącej ewentualnego 
włączenia danej substancji do załącznika 
XIV. Dokumentacja ta może ograniczać 
się do wskazania odniesienia do danego 
zapisu w załączniku I do niniejszej 
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dyrektywy.
b) Dla tych substancji priorytetowych i 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, w przypadku których 
głównym źródłem zagrożenia są emisje z 
importowanych artykułów, Komisja 
Europejska wprowadza ograniczenie 
zgodnie z art. 68 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.
2. W odniesieniu do substancji 
określonych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
jako substancje priorytetowe i jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne 
objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 
państwa członkowskie i Komisja 
Europejska dopilnowują, aby stosowane 
były środki kontrolne, w tym m.in.:
a) W odniesieniu do substancji 
priorytetowych ponowna ocena lub 
odnowienie zezwolenia stanowią 
zapewnienie, że emisje do wody są 
stopniowo zmniejszane.
b) W odniesieniu do priorytetowych 
substancji niebezpiecznych ponowna 
ocena gwarantuje substytucję substancji. 
Jeśli nie są dostępne substancje 
alternatywne, można wydać zgodę ważną 
przez ograniczony okres i dla systemów 
zamkniętych.
c) Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie 
zgody dotyczące pestycydów określonych 
jako priorytetowe substancje 
niebezpieczne zostają wycofane i od tej 
samej daty nie można wydawać żadnych 
nowych pozwoleń. 
3. W odniesieniu do substancji 
określonych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
jako substancje priorytetowe i jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne 
objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania 
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produktów biobójczych1, obowiązującego 
od dnia 1 września 2013 r., państwa 
członkowskie oraz Komisja Europejska 
dopilnowują, aby nie została wydana 
żadna zgoda, chyba że zostaną spełnione 
warunki określone w art. 5 ust. 2 tego 
rozporządzenia.”

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 90
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE 
Artykuł 7 – ustępy 2 a, 2 b, 2 c i 2 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W artykule 7 dodaje się następujące 
ustępy:
„2a. W odniesieniu do priorytetowych 
substancji niebezpiecznych ujętych w 
załączniku X do dyrektywy 2000/60/WE i 
będących wciąż produkowanych lub 
importowanych na terytorium UE 
Komisja w terminie 18 miesięcy od 
momentu ich umieszczenia w załączniku 
przygotowuje wnioski ustawodawcze 
mające zapewnić stopniowe zmniejszanie 
ich produkcji, wprowadzania do obrotu i 
stosowania poprzez m.in. zezwolenie lub 
ograniczenie produkcji, wprowadzania do 
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obrotu i stosowania zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, 
zgodę dotyczącą substancji czynnych 
zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 
środków ochrony roślin lub 
rozporządzeniem w sprawie produktów 
biobójczych, lub innymi odpowiednimi 
środkami.
2b. W odniesieniu do substancji 
priorytetowych ujętych w załączniku X do 
dyrektywy 2000/60/WE i będących wciąż 
produkowanych lub importowanych na 
terytorium UE, i w przypadku których nie 
osiągnięto odpowiedniej kontroli zagrożeń 
dla środowiska wodnego, Komisja w 
terminie 18 miesięcy od ich umieszczenia 
w załączniku przygotowuje wnioski 
ustawodawcze mające zapewnić stopniową 
redukcję zanieczyszczenia odpowiednio 
przez m.in. zezwolenie lub ograniczenie 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
stosowania zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006, zatwierdzenie 
substancji czynnych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 lub 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych1, lub innymi 
odpowiednimi środkami.
2c. Komisja do dnia 1 grudnia 2013 r. 
dokonuje przeglądu w celu 
zaproponowania poprawek, w stosownych 
przypadkach, dotyczących dalszych 
wspólnych działań i wzmacniania 
powiązań pomiędzy dyrektywą 
2000/60/WE i innymi aktami 
ustawodawczymi mającymi istotne 
znaczenie dla ochrony środowiska 
wodnego.
2d. Komisja do dnia 1 grudnia 2013 r. 
dokonuje przeglądu w celu 
zaproponowania – w stosownych 
przypadkach – poprawek do niniejszej 
dyrektywy dotyczących rozwiązania 
problemu zagrożeń wynikających z 
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połączenia skutków działań substancji.”

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

Or. en

Poprawka 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE 
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Koordynacja

1. Komisja zapewnia wysoki poziom 
koordynacji pomiędzy komitetem 
utworzonym na mocy art. 21 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE a komitetami i 
organami utworzonymi na podstawie 
prawodawstwa Unii wymienionego w 
załączniku II w odniesieniu do badania, 
oceny, udzielania zezwoleń lub 
dokonywania innego przeglądu istotnych 
dla obu stron substancji lub grup 
substancji.
2. Taka koordynacja zapewnia 
odpowiednią ocenę zagrożeń dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem w celu realizacji celów 
określonych w art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE oraz wprowadzenie środków i 
kontroli dotyczących zrzutów, emisji i strat 
substancji, aby złagodzić te zagrożenia 
zgodnie z prawodawstwem wymienionym 
w załączniku II.
3. Substancje lub grupy substancji, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
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znaczące zagrożenie dla środowiska 
wodnego lub za jego pośrednictwem oraz 
wprowadzono kontrole dotyczące zrzutów, 
emisji i strat, o których mowa w ust. 2, 
udostępnianie są publicznie w formie 
elektronicznej.
4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 10, 
dotyczących koordynacji, o której mowa w 
ust. 1.

Or. en

(Zob. poprawkę 222 do załącznika II a (nowy))

Poprawka 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory. W przypadku 
substancji ujętych w wykazie regularna 
kontrola powinna umożliwiać, w oparciu 
o dane naukowe, dostosowywanie ich 
norm jakości lub usuwanie ich z wykazu. 
Jeśli wyniki kontroli wykażą, że 
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substancja, która jest wymieniona w 
załączniku X do dyrektywy 2000/60/WE 
jako substancja priorytetowa, nie stwarza 
znacznego ryzyka dla środowiska 
wodnego zgodnie z art. 16 ust. 2, Komisja 
powinna zaproponować usunięcie tej 
substancji z załącznika X.

Or. de

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd wykazu substancji priorytetowych powinien także przewidywać możliwość 
wykluczenia w uzasadnionych przypadkach substancji z tego wykazu.
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Poprawka 94
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie w proces dodatkowego wskaźnika niepewności jest najbardziej pragmatycznym 
sposobem na uwzględnienie skutków działania mieszanin w przypadku braku konkretnych 
informacji na temat dokładnego składu mieszaniny. Obecnie stosowane wskaźniki 
niepewności nie uwzględniają toksyczności mieszanin, a ustalanie norm jakości dla 
pojedynczych substancji nie ma sensu w przypadku złożonych mieszanin rzeczywiście 
występujących w środowisku.
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Poprawka 95
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Na chwilę obecną środowiskowe normy jakości ustalone są odrębnie dla poszczególnych 
substancji priorytetowych, jak gdyby były one jedyną substancją obecną w wodzie. Jednak w 
większości przypadków w wodzie obecnych jest jednocześnie kilka substancji, co może 
prowadzić do skutków skumulowanych lub nawet wpływu synergistycznego. Podczas 
ustalania środowiskowych norm jakości należy uwzględniać takie połączenie skutków. W 
przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że środowiskowe normy jakości nie będą w 
wystarczającym stopniu pełnić swojej funkcji ochronnej.

Poprawka 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/105/WE 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory. W sprawozdaniu 
tym dokonuje się przeglądu środków 
przyjętych na szczeblu unijnym i w 
państwach członkowskich oraz dokonuje 
się oceny, czy te środki spełniają normy 
jakości dla substancji priorytetowych lub 
realizują cel dotyczący zaprzestania 
stosowania priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. W stosownych 
przypadkach Komisja dołącza do 
sprawozdania odpowiednie propozycje 
dotyczące konkretnych środków na rzecz 
osiągnięcia norm jakości i realizacji celu 
dotyczącego zaprzestania wraz ze 
średnioterminowymi harmonogramami. 
Pierwszy przegląd i ocenę środków 
przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 31 
grudnia 2013 r.

Or. en

Poprawka 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wynik regularnego 
przeglądu załącznika X do dyrektywy 
2000/60/WE przewidzianego w art. 16 ust. 
4 tej dyrektywy. Do sprawozdania dołącza 
w stosownych przypadkach odpowiednie 
propozycje, w szczególności propozycje 
dotyczące wskazania nowych substancji 
priorytetowych lub niebezpiecznych 
substancji priorytetowych lub też 
wskazania niektórych substancji 
priorytetowych jako niebezpiecznych 
substancji priorytetowych i wyznaczenia 
odpowiednich norm jakości środowiska 
odpowiednio dla wód powierzchniowych, 
osadów lub fauny i flory. Sprawozdanie i 
każda odpowiednia propozycja 
dokumentuje i w stosownych przypadkach 
zapewnia spójność z każdym istniejącym 
zezwoleniem i ocenami zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i
Rady, oraz z dyrektywami 98/8/WE, 
2001/82/WE i 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Komisja sporządza 
wytyczne określające przejrzyste 
procedury i spójne kryteria, które mają 
być stosowane w procesie określania 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność z istniejącymi zezwoleniami i ocenami zgodnie z przepisami 
sektorowymi. Wybór priorytetowych substancji niebezpiecznych powinien odbywać się 
zgodnie z jasnymi i przejrzystymi procedurami i kryteriami, które są zgodne z przepisami 
sektorowymi, przy udziale wszystkich odpowiednich ekspertów i zainteresowanych stron, o 
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czym jest mowa w art. 16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka 98
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala kryteria wyboru 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, które:
- opierają się na kryteriach określających 
trwałość, właściwości bioakumulacyjne 
oraz toksyczność w wodzie i osadach 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
wspólnotowymi, w stosownych 
przypadkach zgodnie z wspólnotowymi 
przepisami szczególnymi dla 
poszczególnych substancji lub 
odpowiednimi porozumieniami 
międzynarodowymi, oraz
- wymagają wskazania potwierdzenia 
będącego wynikiem monitorowania 
zagrożenia dla dużej części środowiska, w 
tym monitorowania ustaleń w co najmniej 
10 państwach członkowskich, przy czym 
co najmniej 5% próbek w 5 pięciu 
państwach członkowskich musi być na 
poziomach budzących poważne obawy 
ekotoksykologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura wyboru priorytetowych substancji niebezpiecznych musi być w pełni zgodna z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych substancji podczas określania właściwości PBT. 
Ponadto w związku z tym, że konsekwencje umieszczenia substancji w wykazie priorytetowych 
substancji niebezpiecznych są znaczące, należy koniecznie wykazać prawdziwą istotność na 
szczeblu UE oraz poważne zagrożenie.
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Poprawka 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia potwierdzenie 
istotnego znaczenia unijnego i 
ekotoksykologicznego podczas określania 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. Komisja ustala kryteria 
wyboru priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, które uwzględniają 
kryteria określające trwałość, właściwości 
bioakumulacyjne oraz toksyczność w 
wodzie i osadach zgodnie z odpowiednimi 
przepisami wspólnotowymi, w stosownych 
przypadkach zgodnie z wspólnotowymi 
przepisami szczególnymi dla
poszczególnych substancji lub 
odpowiednimi porozumieniami 
międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wybór priorytetowych substancji niebezpiecznych powinien opierać się na odpowiednich 
przepisach (np. rozporządzeń REACH, dotyczących pestycydów czy produktów biobójczych), 
przepisach ramowych lub na porozumieniach międzynarodowych, w których określono 
poziomy toksyczności i narażenia na ryzyko.

Poprawka 100
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje umieszczone na liście 
obserwacyjnej zgodnie z art. 8b i w 
przypadku których po 12 miesiącach 
monitorowania wykryto ich obecność w co 
najmniej 10 państwach członkowskich, 
przy czym co najmniej 5% próbek w co 
najmniej 5 pięciu państwach 
członkowskich musi być na poziomach 
budzących poważne obawy 
ekotoksykologiczne, powinny być brane 
pod uwagę w odniesieniu do ich 
ewentualnego określenia jako substancje 
priorytetowe lub priorytetowe substancje 
niebezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje z listy obserwacyjnej, w przypadku do których wykazano rzeczywistą istotność na 
poziomie UE oraz szeroki stopień narażenia na ryzyko, powinny być uwzględnione w ramach 
ich ewentualnego określenia jako substancje priorytetowe lub priorytetowe substancje 
niebezpieczne.

Poprawka 101
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawić w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu sporządzonych 
zgodnie z art. 13 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE informacje na temat stanu 
chemicznego oddzielnie w stosunku do 
informacji dotyczących pozostałych 
substancji, bez uszczerbku dla wymogów 
sekcji 1.4.3 załącznika V do tej dyrektywy 
dotyczących prezentacji ogólnego stanu 

a) przedstawić w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu sporządzonych 
zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE 
informacje na temat stanu chemicznego 
tych substancji, a także oddzielnie 
informacje dotyczące pozostałych 
substancji, bez uszczerbku dla wymogów 
sekcji 1.4.3 załącznika V do tej dyrektywy 
dotyczących prezentacji ogólnego stanu 
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chemicznego i/lub chemicznego i/lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić nie tylko oddzielne przedstawienie informacji na temat stanu chemicznego 
powszechnie występujących substancji PBT, ale także na temat pozostałych substancji, w celu 
umożliwienia ukazania postępów, które zostały poczynione odpowiednio w odniesieniu do 
tych substancji. Nie narusza to obowiązku przedstawienia także ogólnego stanu chemicznego, 
o czym jest mowa w sekcji 1.4.3 załącznika V.

Poprawka 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 a – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawić w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu sporządzonych
zgodnie z art. 13 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE informacje na temat stanu 
chemicznego oddzielnie w stosunku do 
informacji dotyczących pozostałych 
substancji, bez uszczerbku dla wymogów 
sekcji 1.4.3 załącznika V do tej dyrektywy 
dotyczących prezentacji ogólnego stanu 
chemicznego i/lub

a) udostępnić dodatkowe mapy w ramach 
prezentacji odległości do poziomu 
docelowego oraz przedstawić w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu 
sporządzonych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE informacje na temat stanu 
chemicznego oddzielnie w stosunku do 
informacji dotyczących pozostałych 
substancji, bez uszczerbku dla wymogów 
sekcji 1.4.3 załącznika V do tej dyrektywy 
dotyczących prezentacji ogólnego stanu 
chemicznego i/lub

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „one out all out” substancje istotne dla działalności ewentualnie zostaną 
uwzględnione na szczeblu UE. W związku z tym należy sporządzić dodatkowe mapy 
przedstawiające stan chemiczny każdej substancji, w przypadku której stwierdzono 
przekroczenie środowiskowych norm jakości, lecz której występowania nie można ograniczyć 
w jeszcze większym stopniu ani na szczeblu krajowym, ani na szczeblu UE. W przypadku tych 
map zaleca się prezentację odległości do poziomu docelowego.
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Poprawka 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia znaczących kosztów monitorowania państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dalszego ograniczenia monitorowania substancji w przypadkach, gdy w ciągu 
pierwszych sześciu lat nie odnotowano żadnego wzrostu ich stężenia czy zmian tendencji.

Poprawka 104
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
2008/105/WE 
Artykuł 8 b – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna Lista substancji monitorowanych
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności tekstu proponowany mechanizm powinien nosić nazwę listy 
substancji monitorowanych, a nie listy obserwacyjnej, ponieważ nowa nazwa precyzyjnie 
oddaje sens tego mechanizmu i pozwala uniknąć błędnych interpretacji oraz złej reklamy dla 
substancji znajdujących się na liście. Sformułowanie „lista obserwacyjna” sprawia błędne 
wrażenie, że substancje na liście stanowią znaczące zagrożenie dla środowiska na szczeblu 
UE. Niekoniecznie musi to dotyczyć wszystkich substancji na liście substancji 
monitorowanych.

Poprawka 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza listę obserwacyjną 
substancji, w odniesieniu do których 
gromadzone dane z monitorowania 
obejmujące całą Unię w celu wspierania 
przyszłych działań w zakresie 
szeregowania zgodnie z art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Komisja w porozumieniu z państwami 
członkowskimi i odnośnymi 
zainteresowanymi stronami sporządza listę 
obserwacyjną substancji, w odniesieniu do 
których gromadzone dane z monitorowania 
obejmujące całą Unię w celu wspierania 
przyszłych działań w zakresie 
szeregowania zgodnie z art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. Wybór 
substancji, które mają zostać umieszczone 
na liście obserwacyjnej, w tym na 
pierwszej liście obserwacyjnej, opiera się 
na obiektywnych kryteriach naukowych 
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie unikać kosztów związanych z potencjalnie niepotrzebnym monitorowaniem 
oraz dopilnować, aby zgromadzone dane mogły służyć procesowi zaszeregowania. Dlatego 
też potrzebny jest proces wyboru prowadzony przez ekspertów naukowych na podstawie 
obiektywnych kryteriów w celu zapewnienia, że substancje brane pod uwagę do włączenia na 
pierwszą listę obserwacyjną zostały wskazane w wyniku rzetelnego procesu wyboru.

Poprawka 106
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza listę obserwacyjną 
substancji, w odniesieniu do których 
gromadzone dane z monitorowania 
obejmujące całą Unię w celu wspierania 
przyszłych działań w zakresie 
szeregowania zgodnie z art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Komisja we współpracy z wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami
sporządza listę obserwacyjną substancji, w 
odniesieniu do których gromadzone są 
dane z monitorowania obejmujące całą 
Unię w celu wspierania, wspólnie z danymi 
z monitorowania pochodzącymi z 
programów, o których mowa w art. 5 i 8 
dyrektywy 2000/60/WE, przyszłych działań 
w zakresie szeregowania zgodnie z art. 16 
ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Jak już zostało to wcześniej stwierdzone, art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE dostarczają już 
cennych informacji na temat stanu ekologicznego i chemicznego wód unijnych będących 
wynikiem współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami i 
należy je wykorzystywać dla potrzeb listy obserwacyjnej.

Poprawka 107
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza listę obserwacyjną 
substancji, w odniesieniu do których 
gromadzone dane z monitorowania 
obejmujące całą Unię w celu wspierania 
przyszłych działań w zakresie 
szeregowania zgodnie z art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Komisja sporządza listę obserwacyjną 
substancji, w odniesieniu do których 
gromadzone są dane z monitorowania w 
celu wspierania przyszłych działań w
zakresie szeregowania zgodnie z art. 16 
ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie listy obserwacyjnej będzie elementem dodatkowo zwiększającym koszty, dlatego 
też bardziej odpowiednim rozwiązaniem na tym etapie jest wdrożenie dobrowolne. 
Propozycja Komisji, aby na liście obserwacyjnej umieścić 10 substancji, pociągnie za sobą 
wysokie koszty dla państw członkowskich. Bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest 
umieszczenie na liście w początkowej fazie wdrożenia mniejszej listy substancji, a następnie 
dostosować ich liczbę na dalszych etapach procesu wdrożenia.

Poprawka 108
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 

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

poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem oraz niedostępne są 
wystarczające dane z monitorowania dla 
potrzeb zaszeregowania. Dokonując 
wyboru substancji na listę obserwacyjną, 
Komisja uwzględnia wszystkie dostępne 
informacje, łącznie z wynikami procedury 
zaszeregowania przeprowadzonej w 
kontekście przygotowania niniejszej 
dyrektywy, projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń i 
naturalnego występowania w środowisku i 
skutków dla środowiska, w tym wyników 
rzetelnej oceny ryzyka opartej na 
powszechnie akceptowanych i 
zatwierdzonych metodach oraz danych 
naukowych pochodzących z badań 
wykorzystujących najnowocześniejsze 
narzędzia uwzględniające postęp 
naukowo-techniczny i wytyczne ustalone 
na szczeblu międzynarodowym (takie jak 
wytyczne OECD, GLP), zgromadzonych 
zgodnie z dyrektywami 98/8/WE, 
2001/82/WE i 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Należy monitorować jedynie pojedyncze substancje na podstawie ich unikalnych właściwości 
fizykochemicznych. Wybór substancji musi odbywać się zgodnie z obiektywnymi i 
przejrzystymi kryteriami. Celem listy obserwacyjnej jest uzyskanie wiedzy na temat substancji, 
które nie są rutynowo monitorowane, dlatego należy zamieścić odniesienie do nowych 
substancji zanieczyszczających. Istniejące dane zebrane w procesie przygotowania niniejszej 
propozycji powinny być wykorzystane do sporządzenia pierwszej listy obserwacyjnej. Należy 
dokonać oceny ryzyka, jakie stanowią substancje, w oparciu o najwyższe standardy z 
wykorzystaniem zharmonizowanych metod gromadzenia danych.
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Poprawka 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie co najmniej 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. W pierwszej kolejności 
powinno brać się pod uwagę te substancje, 
w przypadku których dostępne dane z 
monitorowania dla potrzeb procesu 
zaszeregowania są niewystarczające.
Dokonując wyboru substancji na listę 
obserwacyjną, Komisja uwzględnia 
wszystkie dostępne informacje, łącznie z 
wynikami procedury szeregowania 
przeprowadzonej w kontekście niniejszej 
dyrektywy, projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.
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Poprawka 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 111
Liam Aylward

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem i dostępne są 
niewystarczające dane z monitorowania 
dla potrzeb procesu zaszeregowania.
Dokonując wyboru substancji na listę 
obserwacyjną, Komisja uwzględnia 
wszystkie dostępne informacje, łącznie z 
wynikami procedury szeregowania 
przeprowadzonej w kontekście 
przygotowywania niniejszej dyrektywy, 
projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
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zgromadzonych zgodnie z dyrektywami 
98/8/WE, 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące dane z monitorowania często są różnej jakości, a uzyskanie danych z 
monitorowania dobrej jakości ma zasadnicze znaczenie dla przyszłych działań w zakresie 
zaszeregowania. W związku z ograniczonymi zasobami na potrzeby programów 
monitorowania należy w ich ramach skoncentrować się na tych związkach chemicznych, w 
przypadku których ewidentnie brakuje danych. Należy wykorzystywać istniejące dane 
zgromadzone w procesie przygotowania niniejszego dokumentu, które mogą okazać się 
istotne dla potrzeb wyboru substancji, które powinny znaleźć się na pierwszej liście 
obserwacyjnej.

Poprawka 112
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji.
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 

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

pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące właściwości 
fizykochemicznych i toksykologicznych, 
rozmiaru cząsteczek, wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wyboru substancji, które należy umieścić na liście obserwacyjnej, Komisja 
powinna uwzględniać także właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne, a także rozmiar 
cząsteczek.

Poprawka 113
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie co najmniej 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 



PE496.330v04-00 82/115 AM\919170PL.doc

PL

wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie i monitorowania 
opracowywanymi przez państwa
członkowskie na podstawie art. 5 i 8 
dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje 
dotyczące wielkości produkcji, sposobów 
wykorzystania, stężeń w środowisku i 
skutków dla środowiska, w tym informacji 
zgromadzonych zgodnie z dyrektywami 
98/8/WE, 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, swoistych 
właściwości, rozmiaru cząsteczek, stężeń 
w środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wyboru substancji, dysponując listą 2000 
chemikaliów, co obrazuje skalę problemu w odniesieniu do europejskiego ekosystemu i 
zaopatrzenia w wodę. Należy zgromadzić większą ilość danych z monitorowania dla większej 
liczby odpowiednich substancji zanieczyszczających.

Poprawka 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 

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

substancji. Substancje są wybierane 
spośród tych, w przypadku których 
dostępne informacje wskazują, że mogą 
one przedstawiać na poziomie Unii 
znaczne ryzyko dla środowiska wodnego 
lub za jego pośrednictwem oraz że w celu 
oceny ryzyka potrzebne są wysokiej 
jakości dane z monitorowania, wraz z 
danymi dotyczącymi skutków 
ekotoksykologicznych. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje 
naukowe, charakterystyki i programy w 
zakresie monitorowania opracowywane
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. de

Poprawka 115
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 

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

informacje o znaczeniu naukowym 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. it

Poprawka 116
Erik Bánki

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 
wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 

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

substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie listy obserwacyjnej będzie elementem dodatkowo zwiększającym koszty, dlatego 
też bardziej odpowiednim rozwiązaniem na tym etapie jest wdrożenie dobrowolne. 
Propozycja Komisji, aby na liście obserwacyjnej umieścić 25 substancji, pociągnie za sobą 
wysokie koszty dla państw członkowskich. Bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest 
umieszczenie na liście w początkowej fazie wdrożenia mniejszej listy substancji, a następnie 
dostosowanie ich liczby na dalszych etapach procesu wdrożenia.

Poprawka 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 
wskazuje matrycę do monitorowania w 
odniesieniu do każdej substancji. 
Substancje są wybierane spośród tych, w 
przypadku których dostępne informacje 

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

wskazują, że mogą one przedstawiać na 
poziomie Unii znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem. Dokonując wyboru 
substancji na listę obserwacyjną, Komisja 
uwzględnia wszystkie dostępne informacje, 
łącznie z projektami badawczymi, 
charakterystykami i programami w 
zakresie monitorowania opracowywanymi 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
informacje dotyczące wielkości produkcji, 
sposobów wykorzystania, stężeń w 
środowisku i skutków dla środowiska, w 
tym informacji zgromadzonych zgodnie z 
dyrektywami 98/8/WE, 2001/82/WE i 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana lista obserwacyjna zawierająca aż 25 substancji stanowić będzie dodatkowy 
koszt oraz obciążenie administracyjne. Państwa członkowskie mają obowiązek 
przedstawiania danych badawczych dla tych substancji co najmniej raz w roku. W zależności 
od wybranych substancji istnieje prawdopodobieństwo, że metody badawcze będą dopiero 
musiały być opracowane i wdrożone. W związku z tym liczba substancji powinna zostać 
ograniczona do 10.

Poprawka 118
Kārlis Šadurskis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista obserwacyjna zawiera w każdym 
danym momencie nie więcej niż 25 
substancji lub grup substancji oraz 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalna liczba substancji na liście obserwacyjnej powinna zostać zmniejszona w celu 
zapewnienia proporcjonalności w stosunku do liczby substancji priorytetowych. Zmniejszenie 
liczby substancji na liście zachęciłoby więcej państw członkowskich do uczestnictwa w 
monitorowaniu substancji znajdujących się na tej liście obserwacyjnej.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy kwestii braku znormalizowanych metod pobierania próbek i 
badania nowych substancji. Opracowanie dla każdej substancji norm z zakresu pobierania 
próbek fauny i flory oraz monitorowania tych substancji jest długim i kosztownym procesem. 
W celu zapewnienia efektywności, obniżania kosztów i tworzenia porównywalnych danych 
Komisja powinna wspierać państwa członkowskie poprzez publikowanie wytycznych 
technicznych w ramach procesu wdrażania dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka 120
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6



AM\919170PL.doc 89/115 PE496.330v04-00

PL

Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyraźne stwierdzenie w dyrektywie, że wybór substancji 
kandydujących do umieszczenia na liście obserwacyjnej musi dokonywać się na podstawie 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów w celu unikania kosztów związanych z niepotrzebnym 
monitorowaniem substancji, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego.

Poprawka 121
Julie Girling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE 
Artykuł 8 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja określa przejrzystą procedurę 
techniczną oraz odpowiednie kryteria 
dotyczące sporządzania listy 
obserwacyjnej, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, a także jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 10 w 
odniesieniu do umieszczania substancji na 
liście obserwacyjnej, o której mowa w ust. 
1 niniejszego artykułu, a także ich 
usuwania z tej listy. Lista obserwacyjna 
jest ważna przez maksymalnie dwa lata od 
daty jej przyjęcia lub do momentu 
sporządzenia przez Komisję nowej listy,
jeśli nastąpi to przed upływem 
dwuletniego okresu.
Komisja, wykonując swoje uprawnienia 
wynikające z niniejszego ustępu, 
dopilnowuje, aby brane pod uwagę były 
zalecenia, o których mowa w art. 16 ust. 5 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Termin ważności listy obserwacyjnej nie powinien być nieograniczony, żeby polepszyć jej 
dynamiczny charakter i podkreślić, że substancje nie powinny figurować na tej liście dłużej 
niż to konieczne. Należy określić w pełni przejrzysty i uzasadniony proces umieszczenia 
substancji na liście obserwacyjnej i ich usuwania z tej listy. Celem art. 16 ust. 5 dyrektywy 
2000/60/WE było wzmocnienie dialogu pomiędzy Komisją Europejską a stronami 
zaangażowanymi w proces wdrażania.

Poprawka 122
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do 
dodawania substancji do listy 
obserwacyjnej, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, i usuwania ich z tej 
listy.

Or. it

Poprawka 123
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do 
sporządzenia listy obserwacyjnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. 
Komisja ustala kryteria i procedurę 
dotyczące usunięcia z listy obserwacyjnej 
każdej substancji, w przypadku której 
monitorowanie wskazuje, że nie istnieje 
wystarczające potwierdzenie lub istotność 
zagrożenia na szczeblu UE lub o 
charakterze ekotoksykologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania funduszy publicznych substancje powinny 
być usuwane z listy bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy wyniki monitorowania nie wykazują 
żadnej istotności środowiskowej na szczeblu UE.

Poprawka 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do 
sporządzenia listy obserwacyjnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz 
specyfikacji technicznych dla 
monitorowania substancji figurujących 
na liście obserwacyjnej. W ramach 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja bierze pod uwagę zalecenia 
pochodzące od zainteresowanych stron, o 
których mowa w art. 16 ust. 5 dyrektywy 
2000/60/WE. Lista obserwacyjna jest 
ważna przez cztery lata od daty jej 
przyjęcia lub do chwili sporządzenia 
nowej listy przez Komisję.
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Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób można zapewnić możliwość skutecznego uczestnictwa wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE podczas procesu 
zmierzającego do sporządzenia przez Komisję Europejską listy obserwacyjnej. 

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w odniesieniu do 
sporządzenia listy obserwacyjnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Lista 
obserwacyjna jest ważna przez cztery lata 
lub do chwili sporządzenia nowej listy 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 127
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wykonywania uprawnień, o 
których mowa w poprzednim ustępie, 
Komisja określa przejrzystą procedurę 
techniczną, jak również kryteria dotyczące 
dodawania substancji do listy 
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obserwacyjnej, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, i usuwania ich z tej 
listy. Ponadto Komisja uwzględnia 
zalecenia, o których mowa w art. 16 ust. 5 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. it

Poprawka 128
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W terminie 12 miesięcy od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy Komisja 
przeprowadza badania naukowe w 
odniesieniu do następujących substancji 
w celu dokonania oceny stosowności 
umieszczenia ich na liście obserwacyjnej:
(i) Diklofenak
(ii) 17 beta-estradiol
(iii) 17 alfa-etynyloestradiol
Komisja jest wspierana przez komitet 
ustanowiony na mocy art. 21 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji w wykazie substancji priorytetowych zostały umieszczone trzy substancje 
lecznicze. Zagrożenie związane z tymi substancjami pozostaje niejasne i trwają na ten temat 
dyskusje. Budzą one jednak dostatecznie poważne obawy, aby je zaszeregować w celu ich 
ewentualnego umieszczenia na liście obserwacyjnej. Komisja powinna zaszeregować 
naukową ocenę tych substancji, uwzględniając potencjalne skutki gospodarcze i społeczne 
przy wsparciu komitetu utworzonego na mocy art. 21 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE.
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Poprawka 129
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, w 
terminie 12 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, uwzględniając 
zalecenia ekspertów zgodnie z wyżej 
wymienionym art. 16 ust. 5 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE podczas opracowywania zmienionych 
wniosków dotyczących środowiskowych norm jakości i ramowej dyrektywy wodnej Komisja 
uwzględnia zalecenia różnych zainteresowanych stron (europejskich organizacji 
przedsiębiorców, w tym tych reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz 
organizacji pozarządowych). Takie zalecenie stosuje się także w odniesieniu do listy 
obserwacyjnej jako narzędzie określone przez zmienioną propozycję, zapewniając 
zaangażowanie wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron.

Poprawka 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […] oraz definiuje oparty na 
podstawach naukowych, techniczny i 
przejrzysty proces zamieszczenia 
substancji na liście oraz skreślania ich z 
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listy. Określona substancja może zostać 
zamieszczona na liście obserwacyjnej na 
podstawie ugruntowanych danych 
naukowych najwyżej na czas ograniczony.

Or. de

Poprawka 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […]. Pierwsza lista obserwacyjna 
obejmuje m.in. substancje wymienione w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja sporządza pierwszą listę 
obserwacyjną, o której mowa w ust. 1, do 
dnia […]. Substancje wymienione w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy są, 
między innymi, uważane za substancje, 
które mogą zostać umieszczone na 
pierwszej liście obserwacyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 133
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

112 miesięcy po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy.

112 miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawka 134
Kārlis Šadurskis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie mogą 
uczestniczyć w monitorowaniu tych 
substancji. Każde uczestniczące państwo 
członkowskie prowadzi monitorowanie 
substancji figurującej na liście 
obserwacyjnej w wybranych 
reprezentatywnych stacjach monitorowania 
przez okres co najmniej 12 miesięcy 
rozpoczynający się w okresie 12 miesięcy
od momentu jej umieszczenia na liście 
obserwacyjnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Uczestnictwo państw członkowskich w monitorowaniu substancji z listy obserwacyjnej 
powinno być dobrowolne, co umożliwiłoby branie pod uwagę okoliczności w danym kraju 
(takich jak możliwość występowania takich substancji, zdolność administracyjna i 
finansowa). Ponadto w odniesieniu do tych substancji może istnieć ograniczona dostępność 
metod analizy badawczej. Ramy czasowe powinny być spójne z krajowymi procedurami w 
zakresie planowania budżetowego.

Poprawka 135
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie prowadzą 
monitorowanie każdej substancji 
figurującej na liście obserwacyjnej w 
wybranych reprezentatywnych stacjach 
monitorowania przez okres co najmniej 24 
miesięcy rozpoczynający się w okresie 6 
miesięcy od momentu jej umieszczenia na 
liście obserwacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Dwa lata stanowić będą wystarczająco długi okres dla potrzeb zgromadzenia rzetelnych 
danych z monitorowania.

Poprawka 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest zadaniem niewykonalnym, aby rzeczywiste rozpoczęcie monitorowania odbyło się w 
ciągu 3 miesięcy od momentu umieszczenia substancji na liście obserwacyjnej. Wynika to z 
tego, że nie będzie możliwości zawarcia żadnych wcześniejszych umów z laboratoriami i 
personelem pobierającym próbki przed ogłoszeniem rzeczywistej listy substancji. Procedury 
przetargowe i procedury zamówień publicznych wymagać będą wiele czasu.

Poprawka 137
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie prowadzą 
monitorowanie każdej substancji 
figurującej na liście obserwacyjnej w 
wybranych reprezentatywnych stacjach 
monitorowania przez okres co najmniej 12 
miesięcy rozpoczynający się w okresie 5 
miesięcy od momentu jej umieszczenia na 
liście obserwacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie potrzebują czasu na rozpoczęcie monitorowania nowych substancji.
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Poprawka 138
Kārlis Šadurskis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wybiera co 
najmniej jedną stację na obszarze 
geograficznym wynoszącym średnio 15 
000 km2, przy czym na każde państwo 
członkowskie przypada co najmniej jedna 
stacja.

Każde uczestniczące państwo 
członkowskie wybiera co najmniej jedną 
stację przypadającą na każde 40 000 km2

lub w zamian co najmniej jedną stację 
przypadającą na każde 3 miliony 
mieszkańców.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego 
rozmieszczenia stacji monitorujących.

Poprawka 139
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wybiera co 
najmniej jedną stację na obszarze 
geograficznym wynoszącym średnio 15 
000 km2, przy czym na każde państwo 
członkowskie przypada co najmniej jedna 
stacja.

Każde państwo członkowskie wybiera co 
najmniej jedną stację przypadającą na 
każde 40 000 km2 obszaru geograficznego 
lub w zamian co najmniej jedną stację 
przypadającą na każde 2 miliony 
mieszkańców, w zależności od tego która 
wartość jest wyższa, przy czym na każde 
państwo członkowskie przypadają co 
najmniej dwie stacje. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
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ograniczeniu liczby stacji do 30 na jedno 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba stacji w każdym państwie członkowskim dla potrzeb monitorowania substancji z listy 
obserwacyjnej nie powinna być oparta jedynie na wielkości geograficznej kraju, ale należy 
brać pod uwagę także liczbę jego mieszkańców. Zapewnia to bardziej odpowiednią liczbę 
stacji monitorujących. Poprawka opiera się na propozycji Rady, ale zamiast minimum jednej 
stacji, proponuje się co najmniej dwie w każdym państwie członkowskim. W porównaniu z 
propozycją Komisji poprawka ta doprowadziłaby do zmniejszenia liczby stacji 
monitorujących z 299 do 254, choć nie w takim stopniu jak proponował to sprawozdawca 
(241).

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wybiera co 
najmniej jedną stację na obszarze 
geograficznym wynoszącym średnio 15 
000 km2, przy czym na każde państwo 
członkowskie przypada co najmniej jedna 
stacja.

Każde państwo członkowskie wybiera co 
najmniej jedną stację na obszarze 
geograficznym wynoszącym średnio 20 
000 km2, przy czym na każde państwo 
członkowskie przypada co najmniej jedna 
stacja.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwiłaby obniżenie znaczących kosztów administracyjnych 
związanych z wdrożeniem.

Poprawka 141
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 142
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Istnienie listy obserwacyjnej ma sens jedynie w przypadku, gdy częstotliwość działań 
monitorujących pozwala na uzyskanie reprezentatywnych danych. Monitorowanie z 
minimalną częstotliwością raz na rok, lub dwa razy na rok zgodnie z propozycją 
sprawozdawcy, nie jest znaczące w ujęciu statystycznym, tym bardziej że emisje do wody 
mogą się bardzo różnić w poszczególnych okresach roku. Monitorowanie powinno odbywać 
się co najmniej raz w każdej porze roku, tj. raz na trzy miesiące. Rozwiązanie to zmniejsza 
także ryzyko, że próbki pobierane są w nieodpowiednich momentach.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokonując wyboru reprezentatywnych 
stacji oraz decydując o częstotliwości i 
harmonogramie monitorowania każdej 
substancji, państwa członkowskie 
uwzględniają sposoby wykorzystania 
substancji. Monitorowanie odbywa się co 
najmniej dwa razy w roku przy 
uwzględnieniu sposobów wykorzystania 
danej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre substancje, zwłaszcza środki ochrony roślin, muszą być monitorowane wielokrotnie 
w ciągu roku ze względu na sposoby ich wykorzystywania. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić wielokrotne monitorowania w ciągu roku w celu 
dostarczenia rzetelnych danych.

Poprawka 144
Rebecca Taylor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokonując wyboru reprezentatywnych 
stacji oraz decydując o częstotliwości i 
harmonogramie monitorowania każdej 
substancji, państwa członkowskie 
uwzględniają sposoby wykorzystania 
substancji. Monitorowanie odbywa się 
regularnie co 9 miesięcy w celu 
uchwycenia wahań sezonowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć częstotliwość monitorowania w celu umożliwienia zgromadzenia rzetelnego 
zestawu danych. Dziewięciomiesięczne odstępy umożliwiłyby gromadzenie danych w różnych 
okresach roku, a tym samym obejmowałyby wahania sezonowe.

Poprawka 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokonując wyboru reprezentatywnych 
stacji oraz decydując o częstotliwości i 
harmonogramie monitorowania każdej 
substancji, państwa członkowskie 
uwzględniają sposoby wykorzystania 
substancji. Monitorowanie odbywa się z 
częstotliwością nie mniejszą niż raz w 
roku. W odniesieniu do substancji, w 
przypadku których jedno monitorowanie 
na rok może nie przynieść żadnych 
danych lub przynieść dane niekompletne 
w związku ze sposobami wykorzystania 
danej substancji, państwa członkowskie 
zapewniają wielokrotne monitorowania w 
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ciągu roku.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostarczenia dobrej jakości i rzetelnych danych niektóre substancje, zwłaszcza środki 
ochrony roślin, muszą być monitorowane wielokrotnie w ciągu roku ze względu na sposoby 
ich wykorzystywania.

Poprawka 146
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na zasadzie odstępstwa państwa 
członkowskie mogą na podstawie oceny 
ryzyka podjąć decyzję o niemonitorowaniu 
niektórych substancji. Komisja jest 
powiadamiana o tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie listy obserwacyjnej będzie elementem dodatkowo zwiększającym koszty, dlatego 
też bardziej odpowiednim rozwiązaniem na tym etapie jest wdrożenie dobrowolne. 
Propozycja Komisji, aby na liście obserwacyjnej umieścić 25 substancji, pociągnie za sobą 
wysokie koszty dla państw członkowskich. Bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest 
umieszczenie na liście w początkowej fazie wdrożenia mniejszej listy substancji, a następnie 
dostosowanie ich liczby na dalszych etapach procesu wdrożenia.

Poprawka 147
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie potrzebować będą wystarczająco długiego czasu na przetworzenie 
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danych i przedstawienie sprawozdań dotyczących uzyskanych wyników.

Poprawka 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W sytuacji gdy wyniki monitorowania 
wskazują, że substancja z listy 
obserwacyjnej została wykryta w co 
najmniej 3 państwach członkowskich i 
mogą one budzić obawy, Komisja włącza 
tę substancję do załącznika I i podejmuje 
odpowiednie środki kontrolne.

Or. en

Poprawka 150
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wyników monitorowania 

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

listy obserwacyjnej naukowo potwierdzony 
system monitorowania zgodny z 
odpowiednimi normami 
międzynarodowymi zgodnie z dyrektywą 
2009/90/WE.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wyników monitorowania 
prowadzonego zgodnie z ust. 4 w terminie 
18 miesięcy po umieszczeniu substancji na 
liście obserwacyjnej. Na podstawie 
wyników uzyskanych w państwach 
członkowskich i wcześniej ustalonych 
kryteriów Komisja uzasadnia potrzebę 
stałego monitorowania danej substancji 
co 12 miesięcy po tym czasie, jeśli 
substancja nadal znajduje się na liście, i 
zachęca odpowiednie zainteresowane 
strony do przedstawiania opinii.
Sprawozdanie zawiera informacje 
dotyczące reprezentatywności stacji i 
strategii monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia efektywności i skuteczności w ramach stosowania listy obserwacyjnej 
powinna ona zawierać jedynie substancje, które muszą się na niej znajdować w sposób 
bezwzględnie konieczny. W proces ten należy także włączyć konsultacje z zainteresowanymi 
stronami w celu zapewnienia, że zaangażowane są wszystkie sektory.

Poprawka 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wyników monitorowania 

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

prowadzonego zgodnie z ust. 4 w terminie 
18 miesięcy po umieszczeniu substancji na 
liście obserwacyjnej oraz co 12 miesięcy 
po tym czasie, jeśli substancja nadal 
znajduje się na liście. Sprawozdanie 
zawiera informacje dotyczące 
reprezentatywności stacji i strategii 
monitorowania. W sytuacji gdy wyniki 
monitorowania wskazują, że substancje z 
listy obserwacyjnej zostały wykryte w co 
najmniej 3 państwach członkowskich, 
Komisja podejmuje odpowiednie środki 
kontrolne zgodnie z art. 5a.

Or. en

(Zob. poprawkę 89 do art. 2 ust. 3 a (nowy))

Uzasadnienie

Komisja powinna stosować środki kontrolne przewidziane przez wspólnotowe przepisy w 
dziedzinie chemikaliów dotyczące nowych substancji zanieczyszczających. W przypadku gdy 
dane z monitorowania wskazują, że substancja została wykryta w co najmniej 3 państwach 
członkowskich, a poziomy jej występowania budzą obawy, Komisja powinna wziąć pod uwagę 
możliwość umieszczenia tej substancji w wykazie substancji priorytetowych lub wykazie 
priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz w stosownych przypadkach zaproponować 
odpowiednie środki kontrolne.

Poprawka 152
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 b – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu 
tych sprawozdań Komisja usuwa z listy 
obserwacyjnej każdą substancję, w 
odniesieniu do której wyniki 
monitorowania wskazują, że nie 
stwierdzono jej obecności w co najmniej 
10 państwach członkowskich, przy czym 
co najmniej 5% próbek w co najmniej 5 
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państwach członkowskich musiałoby być 
na poziomach budzących poważne obawy 
ekotoksykologiczne. Substancja zostaje 
usunięta z listy obserwacyjnej w sytuacji, 
gdy ocena ryzyka zgodnie z art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE potwierdza, że 
substancja ta nie stanowi znaczącego 
zagrożenia na szczeblu unijnym dla 
środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie określić jasne kryteria dotyczące usuwania substancji z listy obserwacyjnej 
w sytuacji, gdy wyniki monitorowania wskazują, że skala stwierdzonej obecności jest 
niewystarczająca, aby uzasadnić koszty dalszego jej monitorowania w ramach listy 
obserwacyjnej. Powinien także istnieć uzgodniony proces usuwania substancji z listy 
obserwacyjnej, jeśli jest to uzasadnione wynikami oceny ryzyka.

Poprawka 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające specyfikacje techniczne na 
potrzeby monitorowania substancji 
figurujących na liście obserwacyjnej oraz
formaty techniczne służące składaniu 
Komisji sprawozdań z wyników 
monitorowania i przedstawianiu 
powiązanych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2.

6. Komisja przyjmuje formaty techniczne 
służące składaniu Komisji sprawozdań z 
wyników monitorowania i przedstawianiu
powiązanych informacji. Komisja 
opracowuje wytyczne, w tym specyfikacje 
techniczne, w celu ułatwienia 
monitorowania substancji figurujących 
na liście obserwacyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Ujednolicone specyfikacje dotyczące sprawozdawczości oraz formaty techniczne potrzebne są 
dla zapewnienia jasności i dokładności dostarczanych danych. Pomogłoby to w zapewnieniu 
spójności i porównywalności informacji, umożliwiłoby szybsze gromadzenie danych z państw 
członkowskich oraz ułatwiłoby proces analizy danych. Komisja powinna także opracować 
wytyczne w celu usprawnienia technicznych aspektów monitorowania, pobierania próbek, 
metod analizy badawczej, zdolności laboratoryjnych itp.

Poprawka 154
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające specyfikacje techniczne na 
potrzeby monitorowania substancji 
figurujących na liście obserwacyjnej oraz 
formaty techniczne służące składaniu 
Komisji sprawozdań z wyników 
monitorowania i przedstawianiu 
powiązanych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2.

6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające specyfikacje techniczne na 
potrzeby monitorowania substancji 
figurujących na liście obserwacyjnej oraz 
formaty techniczne służące składaniu 
Komisji sprawozdań z wyników 
monitorowania i przedstawianiu 
powiązanych informacji. Podczas 
opracowywania specyfikacji technicznych 
Komisja uwzględnia zalecenia ekspertów 
zgodnie z art. 16 ust. 5 dyrektywy 
2000/60/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 
2. Specyfikacje techniczne powinny być 
wdrażane jedynie w przypadku, gdy 
istnieje zharmonizowana na szczeblu 
unijnym naukowo potwierdzona metoda, 
zgodna z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi, zgodnie z dyrektywą 
2009/90/WE, dotyczącymi monitorowania 
odpowiednich substancji.

Or. en



PE496.330v04-00 112/115 AM\919170PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE podczas opracowywania zmienionych 
wniosków dotyczących środowiskowych norm jakości i ramowej dyrektywy wodnej Komisja 
uwzględnia zalecenia różnych zainteresowanych stron. Takie zalecenie stosuje się także w 
odniesieniu do listy obserwacyjnej jako narzędzie określone przez zmienioną propozycję, 
zapewniając zaangażowanie wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron. 
Monitorowanie substancji może być pomyślne jedynie w sytuacji, gdy istnieją uzgodnione, 
naukowo potwierdzone metody ich określania i obserwowania.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja zgodnie z art. 9
rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 
stwarza wczesne i skuteczne możliwości 
uczestnictwa opinii publicznej w 
sporządzaniu listy obserwacyjnej i matryc 
monitorowania. Komisja udostępnia 
publicznie w wersji elektronicznej 
wszystkie istotne informacje w celu ich
aktywnego i systematycznego 
rozpowszechniania zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006.

Or. en

Poprawka 156
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2008/105/WE
Artykuł 8 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dodaje się art. 8c w brzmieniu:

„Artykuł 8c

Przepisy przejściowe o informacji 
publicznej i obowiązkach 

sprawozdawczych
Dla substancji oznaczonych numerami 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 i 48 w części A załącznika I do 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą przedstawić w 
planach gospodarowania wodami w 
dorzeczu sporządzonych zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE informacje na 
temat stanu chemicznego oddzielnie od 
informacji dotyczących stanu pozostałych 
substancji, w odniesieniu do wymogów 
sekcji 1.4.3 załącznika V do tej dyrektywy, 
dotyczących prezentacji stanu 
chemicznego. Te ustalenia nie naruszają 
celów ani obowiązków ustanowionych w 
art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 3 i art. 16 ust. 6 tej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2008/105/WE
załączniki II i III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. skreśla się załączniki II i III. 11. Załącznik II zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku IIa do 
niniejszej dyrektywy oraz skreśla się 
załącznik III.

Or. en
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(Zob. poprawkę 222 do załącznika II a (nowy))

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – przypis

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 12 miesięcy po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy.

1 24 miesiące po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Okres transponowania przepisów powinien odzwierciedlać złożoność procesu ich wdrażania 
oraz zapotrzebowanie na zasoby.

Poprawka 159
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – przypis

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

112 miesięcy po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy.

112 miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawka 160
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie włączają zmieniony 
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wykaz substancji priorytetowych oraz 
związane z nimi środowiskowe normy 
jakości do pierwszej aktualizacji planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu 
zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zaktualizować plany gospodarowania wodami w dorzeczu do 
października 2015 r. Zasadnicze znaczenie ma to, aby zmienione substancje priorytetowe oraz 
dotyczące ich środowiskowe normy jakości zostały uwzględnione w tej aktualizacji w celu 
spełnienia tych norm w 2021 r. W przeciwnym razie normy te będzie można zastosować 
dopiero w 2027 r.


