
AM\897504LT.doc PE486.133v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2011/2297(INI)

30.3.2012

PAKEITIMAI
1–48

Nuomonės projektas
Nikolaos Chountis
(PE480.836v01-00)

ES vandens politikos srities teisės aktų įgyvendinimas prieš suformuojant 
būtiną bendrą požiūrį į Europos vandens problemas
(2011/2297(INI))



PE486.133v01-00 2/29 AM\897504LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897504LT.doc 3/29 PE486.133v01-00

LT

Pakeitimas 1
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti 
vandentvarką ir vandens bei vandens 
tiekimo paslaugų viešąjį valdymą;

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti nepagrįstas pasipelnymo 
šaltinis, o teisė juo naudotis turėtų būti 
pagrindinė ir visuotinė; pabrėžia, kad 
tausus vandens naudojimas yra būtinas 
siekiant apsaugoti aplinką ir išsaugoti 
sveikatą – tikslų, kurie yra itin svarbūs 
klimato reguliavimo procesams; pakartoja, 
kad „vandens išteklių valdymui neturėtų 
būti taikomos vidaus rinkos taisyklės“ (EP 
rezoliucija P5_TA (2004)0183);

Or. en

Pakeitimas 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
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yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką 
ir vandens bei vandens tiekimo paslaugų 
viešąjį valdymą;

yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų;

Or. de

Pakeitimas 3
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką 
ir vandens bei vandens tiekimo paslaugų 
viešąjį valdymą;

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti 
vandentvarką ir vandens bei vandens 
tiekimo paslaugų viešąjį valdymą;

Or. en

Pakeitimas 4
Andreas Mölzer
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką 
ir vandens bei vandens tiekimo paslaugų 
viešąjį valdymą;

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 
vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką 
ir vandens bei vandens tiekimo paslaugų 
išimtinai viešąjį valdymą ar viešo valdymo 
grąžinimą;

Or. de

Pakeitimas 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis, o 
teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir 
visuotinė; pabrėžia, kad tausus vandens 
naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
aplinką ir išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie 
yra itin svarbūs klimato reguliavimo 
procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos 

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras 
žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl 
jis neturėtų būti pasipelnymo šaltinis 
vykdant prekybą, o teisė juo naudotis 
turėtų būti pagrindinė ir visuotinė; 
pabrėžia, kad tausus vandens naudojimas 
yra būtinas siekiant apsaugoti aplinką ir 
išsaugoti sveikatą – tikslų, kurie yra itin 
svarbūs klimato reguliavimo procesams; 
pakartoja, kad „vandens išteklių valdymui 
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vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos 
Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės 
aktus, visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką 
ir vandens bei vandens tiekimo paslaugų 
viešąjį valdymą;

neturėtų būti taikomos vidaus rinkos 
taisyklės“ (EP rezoliucija P5_TA 
(2004)0183), ir ragina Europos Komisiją 
persvarstyti atitinkamus teisės aktus, visų 
pirma dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų, 
siekiant užtikrinti vandentvarką ir vandens 
bei vandens tiekimo paslaugų viešąjį 
valdymą ir teisingą jo skirstymą;

Or. pl

Pakeitimas 6
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pakartoja, kad pagal ES teisės aktus 
vandens paslaugos yra visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugos, kurias 
gali teikti valdžios institucijos arba tai 
galima pavesti atlikti viešiesiems ar 
privatiems subjektams; pabrėžia, kad 
reglamentuojant ir teikiant vandens 
paslaugas reikėtų laikytis paslaugų 
tęstinumo, kokybės, tiekimo saugumo, 
vienodų galimybių naudotis, prieinamų 
kainų, socialinio, kultūrinio ir aplinkos 
suderinamumo principų ir principo 
„teršėjas moka“, taip pat kartu turėtų būti 
siekiama aukščiausių aplinkos tvarumo ir 
veiksmingumo standartų;

Or. en

Pakeitimas 7
Ana Miranda

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat 
trūksta visoje kai kurių valstybių narių 
teritorijoje;

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens trūkumas ir 
sausra nuolat daro neigiamą poveikį
visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje;

Or. es

Pakeitimas 8
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat trūksta 
visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje;

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį; šiuo 
metu vandens nuolat trūksta visoje kai 
kurių valstybių narių teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 9
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat trūksta 

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat trūksta 
visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje;
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visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje; primygtinai ragina imtis didelio 
atsargumo priemonių dėl galimo 
reikšmingo neigiamo poveikio, kurį 
sistemos, skirtos esamų upių tėkmės 
krypčių ir srovių nuokrypiui ar pakeitimui 
projektuoti, gali daryti aplinkai, nes tai 
gali kelti dar didesnę grėsmę vandens 
išteklių ir ekologinės pusiausvyros 
tvarumui; primena, kad tam tikruose 
regionuose siekiant sumažinti vandens 
trūkumą gali prireikti naudoti gėlinimo 
įrenginius, tačiau šie įrenginiai visais
atvejais turėtų atitikti griežčiausius 
aplinkos apsaugos standartus, susijusius 
su šių įrenginių vieta, energijos 
suvartojimo kiekiu ir saugiu išgautos 
druskos laikymu juose;

Or. en

Pakeitimas 10
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat trūksta 
visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje;

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir 
turimų išteklių pusiausvyra daugelyje 
Europos regionų pasiekė kritinį lygį ir kad 
dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau 
pablogėti; šiuo metu vandens nuolat trūksta 
visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje;
pabrėžia, kad klimato kaita ir dėl jos 
kintančios oro sąlygos daro didelį poveikį 
Europos vandens išteklių kiekiui ir jų 
kokybei, taip pat pabrėžia, kad tikimasi, 
jog Europos vietovių, kuriose labai 
trūksta vandens, skaičius iki 2070 m. 
padidės nuo esamų 19 proc. iki 35 proc., 
be to, pabrėžia, kad su klimatu susijusios 
ekstremalios oro sąlygos ir toliau kelia su 
veiksminga vandentvarka susijusių 
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problemų; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vietos, regionų ar nacionalinės 
prisitaikymo priemonės veiksmingos gali 
būti tik tada, jeigu jos koordinuojamos ES 
lygmeniu, o veiksmingos vandentvarkos 
veiklą būtina įtraukti į kitas sektorių 
politikos kryptis, pvz., žemės ūkio, 
energetikos, sanglaudos ir sveikatos;

Or. en

Pakeitimas 11
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. kita vertus, pažymi, kad kitose šalyse 
vandens nestinga, tačiau šios šalys patiria 
sunkumų tvarkydamosi su vandens 
pertekliumi, atsiradusiu dėl nuolatinio ar 
didelio kritulių kiekio, potvynių, upių 
erozijos ir taršos, kurie daro poveikį upės 
baseinui ir pakrančių vietovėms, taip pat 
tvarkydamosi su šių reiškinių poveikiu 
vietos gyventojams, kaip nurodoma
daugelyje gautų peticijų;

Or. en

Pakeitimas 12
Peter Jahr

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD kai kuriose valstybėse 
narėse neveiksmingas taikymas ir 
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labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja
su vandens apsauga susijusiems tikslams;

vykdymo užtikrinimas tebėra labai svarbi 
problema; vertinant, kaip šiuo metu 
įgyvendinama VPD, matyti, kad kai kurios 
valstybės narės atsilieka nuo grafiko, ES 
vandens telkinių būklė toli gražu nėra 
priimtina ir kad kitose ES politikos srityse 
su vandens apsauga susijusių tikslų neretai 
siekiama nepakankamai nuosekliai;

Or. de

Pakeitimas 13
Ana Miranda

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja su 
vandens apsauga susijusiems tikslams;

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių visapusiškas 
valymas toli gražu nėra priimtinas ir kad 
kitų ES politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja su
vandens apsauga susijusiems tikslams;

Or. es

Pakeitimas 14
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas 
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja su 
vandens apsauga susijusiems tikslams;

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas 
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, energetikos, žemės ūkio ir 
transporto politiką, dažnai akivaizdžiai 
prieštarauja su vandens apsauga 
susijusiems tikslams; pabrėžia, kad 
tinkamą vandentvarką būtina įtraukti į 
visas ES politikos kryptis, susijusias su 
sektoriais, kuriuose naudojamas ir 
teršiamas vanduo;

Or. en

Pakeitimas 15
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai 
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas 
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja su 
vandens apsauga susijusiems tikslams;

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu 
įgyvendinant VPD neveiksmingas 
taikymas ir vykdymo užtikrinimas tebėra 
labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo 
metu įgyvendinama VPD, matyti, kad kai
kurios valstybės narės atsilieka nuo 
grafiko, ES vandens telkinių vientisumas 
toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES 
politikos krypčių tikslai, įskaitant 
pramonės, žemės ūkio ir transporto 
politiką, dažnai akivaizdžiai prieštarauja su 
vandens apsauga susijusiems tikslams;
viliasi, kad vykdant dabartinę bendrą 
žemės ūkio politikos reformą bus 
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sprendžiamos su žemės ūkio vandentvarka 
susijusios problemos ir mažinama žemės 
ūkio keliama vandens tarša;

Or. en

Pakeitimas 16
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją įgyvendinant teisės 
aktus dėl tausaus vandens naudojimo 
kovoti su vandens išteklių švaistymu, 
kuris atsiranda, pvz., dėl maisto išmetimo 
ir drėkinimo, taip pat ragina ištirti ir 
Parlamentui pranešti apie perėjimo prie 
bioekonomikos poveikį vandens 
naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 17
Ana Miranda

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad miesto nuotekų taršos 
poveikis vandens aplinkai yra vienas 
svarbiausių ir kad sėkmingas Miesto 
nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas 
daro didelę įtaką visų valstybių narių 
vandens kokybei, taigi ir siekiui sėkmingai 
įgyvendinti VPD;

5. mano, kad miesto nuotekų taršos 
poveikis vandens aplinkai, upėms ir 
pakrantėms yra vienas svarbiausių ir kad 
sėkmingas Miesto nuotekų valymo 
direktyvos įgyvendinimas daro didelę įtaką 
visų valstybių narių vandens kokybei, taigi 
ir siekiui sėkmingai įgyvendinti VPD;

Or. es
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Pakeitimas 18
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į didelį poveikį, kurį 
ši tarša gali daryti žmonių sveikatai, kaip 
liudijama iš Airijos (Golvėjaus), 
Prancūzijos (Bretanės) ir kitų valstybių 
narių gautose peticijose, ir primena EP 
rezoliuciją dėl atliekų tvarkymo, kurioje 
dėmesys atkreipiamas į pavojingų lygių
vandens užterštumą, atsiradusį dėl prastai 
tvarkomų ar nelegalių sąvartynų ir 
karjerų, o tai sukėlė požeminio ir 
gruntinio vandens (pranc. nappes 
phréatiques) infiltraciją ir taršą;

Or. en

Pakeitimas 19
Ana Miranda

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad nors pažanga įgyvendinant 
Miesto nuotekų valymo direktyvą padaryta, 
vis dar yra trūkumų, susijusių su atitikties 
nuotekų surinkimo ir (arba) valymo 
sistemų rodikliais; prašo Komisijos teikti 
daugiau paramos finansuojant nuotekų 
valymo įrenginius ir nuotekų surinkimo 
sistemų infrastruktūrą Europos Sąjungoje;

6. pažymi, kad nors pažanga įgyvendinant 
Miesto nuotekų valymo direktyvą padaryta, 
vis dar yra trūkumų, susijusių su atitikties 
nuotekų surinkimo ir (arba) valymo 
sistemų rodikliais; prašo Komisijos teikti 
daugiau paramos finansuojant nuotekų 
valymo įrenginius ir nuotekų surinkimo 
sistemų mažo bei didelio masto 
infrastruktūrą Europos Sąjungoje;

Or. es
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Pakeitimas 20
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad nors pažanga įgyvendinant 
Miesto nuotekų valymo direktyvą padaryta, 
vis dar yra trūkumų, susijusių su atitikties 
nuotekų surinkimo ir (arba) valymo 
sistemų rodikliais; prašo Komisijos teikti 
daugiau paramos finansuojant nuotekų 
valymo įrenginius ir nuotekų surinkimo 
sistemų infrastruktūrą Europos Sąjungoje;

6. pažymi, kad nors pažanga įgyvendinant 
Miesto nuotekų valymo direktyvą padaryta, 
vis dar yra trūkumų, susijusių su atitikties 
nuotekų surinkimo ir (arba) valymo 
sistemų rodikliais; prašo Komisijos teikti 
daugiau paramos finansuojant nuotekų 
valymo įrenginius ir nuotekų surinkimo 
sistemų infrastruktūrą Europos Sąjungoje, 
įskaitant pakartotinį išvalytų nuotekų 
naudojimą drėkinimo ir pramonės 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 21
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. taip pat pažymi, kad iš visų peticijų, 
susijusių su aplinkosaugos skundais, kurios 
Peticijų komitetui teikiamos nuo 1988 m., 
589 peticijos yra susijusios su valstybių 
narių vandens kokybe ir kiekybe 
(166 peticijos gautos iš Ispanijos, 129 – iš 
JK, 97 – iš Vokietijos, 60 – iš Italijos, 55 –
iš Prancūzijos, 34 – iš Graikijos, 16 – iš 
Nyderlandų, 16 – iš Portugalijos, 4 – iš 
Lenkijos, 4 – iš Rumunijos, 3 – iš 
Suomijos, 2 – iš Bulgarijos, 2 – iš 
Vengrijos ir 1 – iš Slovėnijos; kai kurios iš 
jų pasirašytos kelių pateikėjų (žr. peticiją 
Nr. 0784/2007, su 2 036 parašais);

7. taip pat pažymi, kad iš visų peticijų, 
susijusių su aplinkosaugos skundais, kurios 
Peticijų komitetui teikiamos nuo 1988 m., 
601 peticija yra susijusi su valstybių narių 
vandens kokybe ir kiekybe (166 peticijos 
gautos iš Ispanijos, 129 – iš JK, 97 – iš 
Vokietijos, 60 – iš Italijos, 55 – iš 
Prancūzijos, 34 – iš Graikijos, 16 – iš 
Nyderlandų, 16 – iš Portugalijos, 12 – iš 
Airijos, 4 – iš Lenkijos, 4 – iš Rumunijos, 
3 – iš Suomijos, 2 – iš Bulgarijos, 2 – iš 
Vengrijos ir 1 – iš Slovėnijos; kai kurios iš 
jų pasirašytos kelių pateikėjų (žr. peticiją 
Nr. 0784/2007, su 2 036 parašais);
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pripažįsta, kad šiomis peticijomis įrodoma, 
jog vanduo yra labai svarbi Europos 
Sąjungos piliečių problema;

pripažįsta, kad šiomis peticijomis įrodoma, 
jog vanduo yra labai svarbi Europos 
Sąjungos piliečių problema;

Or. en

Pakeitimas 22
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad, Eurobarometro 
apklausos (2012 m. kovo mėn.) 
duomenimis, 68 proc. europiečių mano, 
kad vandens kiekybės ir kokybės 
problemos rimtos, aštuoni iš dešimties 
teigia, kad cheminė tarša kelia grėsmę 
vandens aplinkai, 62 proc. mano, kad jie 
nėra pakankamai informuoti apie su 
požeminiu vandeniu, ežerais, upėmis ir 
pakrančių vandenimis susijusias 
problemas savo šalyse, 67 proc. teigia, kad 
veiksmingiausias kovos su vandens 
problemomis būdas – didinti 
informuotumą apie su vandeniu 
susijusias problemas, o 73 proc. Europos 
piliečių manymu, ES turėtų pasiūlyti 
papildomų priemonių vandentvarkos 
problemoms spręsti Europoje;

Or. en

Pakeitimas 23
Ana Miranda

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena valstybėms narėms VPD joms 
nustatytus įpareigojimus iki 2015 m. 
pasiekti gerą vandens būklę ir ragina 
valstybes nares bei Komisiją imtis visų 
būtinų priemonių, kad siekiant šių vandens 
kokybės gerinimo tikslų būtų skirta 
pakankamai lėšų ir suteikta pakankama 
techninė pagalba; mano, kad piliečių, 
aplinkos apsaugos nevyriausybinių 
organizacijų ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimas yra būtinas siekiant sėkmingai 
įgyvendinti VPD ir apskritai užtikrinti 
tvarią aplinkosaugos vadybą;

8. primena valstybėms narėms VPD joms 
nustatytus įpareigojimus iki 2015 m. 
pasiekti gerą vandens būklę ir ragina 
valstybes nares bei Komisiją imtis visų 
būtinų priemonių, kad siekiant šių vandens 
kokybės gerinimo tikslų būtų skirta 
pakankamai lėšų ir suteikta pakankama 
techninė pagalba; mano, kad piliečių, 
įvairių lygmenų valdžios institucijų, 
gamybos sektorių, aplinkos apsaugos 
nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimas yra būtinas 
siekiant sėkmingai įgyvendinti VPD ir 
apskritai užtikrinti tvarią aplinkosaugos 
vadybą;

Or. es

Pakeitimas 24
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena valstybėms narėms VPD joms 
nustatytus įpareigojimus iki 2015 m. 
pasiekti gerą vandens būklę ir ragina 
valstybes nares bei Komisiją imtis visų 
būtinų priemonių, kad siekiant šių vandens 
kokybės gerinimo tikslų būtų skirta 
pakankamai lėšų ir suteikta pakankama 
techninė pagalba; mano, kad piliečių, 
aplinkos apsaugos nevyriausybinių 
organizacijų ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimas yra būtinas siekiant sėkmingai 
įgyvendinti VPD ir apskritai užtikrinti 
tvarią aplinkosaugos vadybą;

8. primena valstybėms narėms VPD joms 
nustatytus įpareigojimus iki 2015 m. 
pasiekti gerą vandens būklę ir ragina 
valstybes nares bei Komisiją kuo greičiau
imtis visų būtinų priemonių, kad siekiant 
šių vandens kokybės gerinimo tikslų būtų 
skirta pakankamai lėšų ir suteikta 
pakankama techninė pagalba; mano, kad 
piliečių, aplinkos apsaugos 
nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimas yra būtinas 
siekiant sėkmingai įgyvendinti VPD ir 
apskritai užtikrinti tvarią aplinkosaugos 
vadybą;

Or. de
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Pakeitimas 25
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Europos Komisiją ryžtingiau 
atlikti tyrimus, būti aktyvesnę ir reiklesnę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Europos Komisiją ryžtingiau 
atlikti tyrimus, būti aktyvesnę ir reiklesnę;

9. ragina Europos Komisiją atidžiai stebėti, 
kaip valstybės narės įgyvendina VPD, kad 
užtikrintų, jog tai daroma tinkamai ir 
veiksmingai; pažymi, kad daugeliu atvejų 
peticijose atskleidžiamos problemos, 
kurios susijusios su ES vandens politikos 
srities teisės aktų perkėlimu ir tinkamu 
įgyvendinimu, ir ragina Europos Komisiją 
ryžtingiau atlikti tyrimus, visų pirma 
nagrinėjant peticijas;

Or. en

Pakeitimas 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Europos Komisiją ryžtingiau 
atlikti tyrimus, būti aktyvesnę ir reiklesnę;

9. ragina Europos Komisiją, kalbant apie 
konkretų VPD perkėlimą į nacionalinę 
teisę, ryžtingiau atlikti tyrimus ir reikalauti 
iš valstybių narių nuosekliai siekti 
konkrečios pažangos;

Or. de

Pakeitimas 28
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad vanduo yra bendras 
visuomenės turtas, todėl reikėtų nustatyti, 
kuri procentinė sąnaudų dalis yra 
mokestinė, o kuri tarifinė;

Or. lt

Pakeitimas 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri, kaip teigiama, daro 
įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl 
kurios vanduo yra prastos būklės; todėl 
reikalauja dar tikslingiau kurti paskatas 
veiksmingai vandentvarkai užtikrinti, 
pavyzdžiui, neturtingai gyvenantiems ir 
kaimo vietovių gyventojams remti, kad 
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dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

visiems būtų suteikta prieinama galimybė 
naudotis vandeniu;

Or. de

Pakeitimas 30
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, miestų plėtros, 
žemės ūkio, pramonės ir su energetika 
susijusią veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
leisti naudoti tikslinėms dotacijoms skirtas 
lėšas, pavyzdžiui, neturtingai gyvenantiems 
ir kaimo vietovių gyventojams remti, 
siekiant užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką ir sumažinti poveikį 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 31
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
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kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų veiklą, neteisėtą 
žemės ūkio ir pramonės veiklą, kuri daro 
didelę įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai ir 
dėl kurios vandens kokybė prasta; todėl 
reikalauja atsisakyti subsidijų, dėl kurių 
mažėja paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

Or. en

Pakeitimas 32
Ana Miranda

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynus, vandens 
kokybės kontrolės kompetentingų 
institucijų trūkumą, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

Or. es
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Pakeitimas 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu;

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl 
kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, 
įskaitant atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir 
pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką 
aplinkai ir žmonių sveikatai ir dėl kurios 
vandens kokybė prasta; todėl reikalauja 
atsisakyti subsidijų, dėl kurių mažėja 
paskatos užtikrinti veiksmingą 
vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms 
dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, 
neturtingai gyvenantiems ir kaimo vietovių 
gyventojams remti, kad visiems būtų 
suteikta prieinama galimybė naudotis 
vandeniu ir jis būtų skirstomas 
teritorijose, kuriose trūksta vandens, ypač 
tose, kurios nutolusios nuo didelių miestų
aglomeracijų, turinčių vandens 
infrastruktūrą;

Or. pl

Pakeitimas 34
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. apgailestauja, kad į Europos Komisijos 
pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama VPD 
(COM(2011) 876), iš sąrašo, kurį sudaro 
2 000 cheminių medžiagų, kurios gali būti 
pavojingos ir turėtų būti stebimos ir mažiau 
vartojamos, įtraukta tik 15 naujų cheminių 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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medžiagų ir kad jame nenustatytas 
terminas, iki kurio turi būti laipsniškai 
atsisakyta pavojingiausių cheminių 
medžiagų, nors jau 2000 m. susitarta dėl 
aiškių teisinių reikalavimų; todėl prašo 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto rengiant rekomendaciją 
Komisijai ypatingą dėmesį skirti minėtoms 
prioritetinėms cheminėms medžiagoms, 
kurias peticijų pateikėjai labai dažnai 
vadina toksiškomis radioaktyviomis 
atliekomis, atsižvelgiant į didelį šių 
vandens teršalų keliamą pavojų žmonių 
sveikatai;

Or. de

Pakeitimas 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. apgailestauja, kad į Europos Komisijos 
pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama VPD 
(COM(2011) 876), iš sąrašo, kurį sudaro 
2 000 cheminių medžiagų, kurios gali būti 
pavojingos ir turėtų būti stebimos ir mažiau 
vartojamos, įtraukta tik 15 naujų cheminių 
medžiagų ir kad jame nenustatytas 
terminas, iki kurio turi būti laipsniškai 
atsisakyta pavojingiausių cheminių 
medžiagų, nors jau 2000 m. susitarta dėl 
aiškių teisinių reikalavimų; todėl prašo 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto rengiant rekomendaciją 
Komisijai ypatingą dėmesį skirti minėtoms 
prioritetinėms cheminėms medžiagoms, 
kurias peticijų pateikėjai labai dažnai 
vadina toksiškomis radioaktyviomis
atliekomis, atsižvelgiant į didelį šių 
vandens teršalų keliamą pavojų žmonių 
sveikatai;

11. apgailestauja, kad į Europos Komisijos 
pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama VPD 
(COM(2011) 876), iš sąrašo, kurį sudaro 
2 000 cheminių medžiagų, kurios gali būti 
pavojingos ir turėtų būti stebimos ir mažiau 
vartojamos, įtraukta tik 15 naujų cheminių 
medžiagų ir kad jame nenustatytas 
terminas, iki kurio turi būti laipsniškai 
atsisakyta pavojingiausių cheminių 
medžiagų, nors jau 2000 m. susitarta dėl 
aiškių teisinių reikalavimų; todėl prašo 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto rengiant rekomendaciją 
Komisijai ypatingą dėmesį skirti minėtoms 
prioritetinėms cheminėms medžiagoms, 
kurias peticijų pateikėjai labai dažnai 
vadina toksiškomis radioaktyviomis 
atliekomis, atsižvelgiant į didelį šių 
vandens teršalų keliamą pavojų žmonių 
sveikatai ir vandens aplinkai;
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Or. de

Pakeitimas 36
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. ragina Komisiją ryžtingiau kovoti su 
didėjančiu teršalų, pvz., antibiotikų, vaistų 
ir hormonų, likučių kiekio išsiskyrimu iš 
kontraceptinių tablečių vandenyje, nes šis 
likučių kiekis daro neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai ir aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 37
Peter Jahr

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti 
daugiau informacijos apie kitų teršalų, 
kuriuos ateityje gali prireikti stebėti ES 
lygmeniu, sankaupas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 38
Lucas Hartong

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau 
informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas;

12. pataria valstybėms narėms pagerinti 
cheminių vandens teršalų stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo sistemą ir sukurti 
mechanizmą siekiant gauti daugiau 
informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas;

Or. en

Pakeitimas 39
Angelika Werthmann

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau 
informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas;

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, 
nustatyti privalomas ribines vertes ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau 
informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas;

Or. de

Pakeitimas 40
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau 

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių 
narių pagerinti cheminių vandens teršalų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą ir 
sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau 
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informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas;

informacijos apie kitų teršalų, kuriuos 
ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, 
sankaupas; prašo valstybių narių 
tarpusavyje ir su Komisija dalytis 
duomenimis, kurie gaunami vykdant 
savanorišką vandens teršalų stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 41
Csaba Sándor Tabajdi

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pakartoja, kad VDP numatoma, jog 
valstybės narės koordinuoja veiksmus 
visame upės baseino rajone, kuriame 
vandens naudojimas gali daryti 
tarpvalstybinį poveikį, ir šiuo klausimu 
ragina valstybes nares pradėti nuolatinį 
tarpvalstybinį bendravimą ir 
bendradarbiavimą, siekiant remti VDP 
įgyvendinimą prioritetinių medžiagų, 
prioritetinių pavojingų medžiagų ir 
maistinių medžiagų taršos klausimu;

Or. en

Pakeitimas 42
Peter Jahr

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. mano, kad maistinių medžiagų tarša 
tebėra opi problema, eutrofikacija ir
toliau daro poveikį biologinei įvairovei ir 
niokoja vertingas ekosistemų funkcijas, be 

13. mano, kad maistinės medžiagos yra 
vienas iš daugelio paviršinio vandens 
telkinių užteršimo veiksnių, kad tai daro 
poveikį biologinei įvairovei ir mažina



PE486.133v01-00 26/29 AM\897504LT.doc

LT

to, tikėtina, jog nustačius taršą maistinėmis 
medžiagomis bus galima paaiškinti 
daugiau kaip pusę priežasčių, dėl kurių, 
kaip manoma, bus sunku pasiekti gerą 
paviršinio vandens telkinių būklę iki 
2015 m.;

vertingas ekosistemų funkcijas; pažymi, 
kad nustačius taršą maistinėmis 
medžiagomis galbūt bus galima paaiškinti 
daugiau kaip pusę priežasčių, dėl kurių, 
kaip manoma, bus sunku pasiekti gerą 
paviršinio vandens telkinių būklę iki 
2015 m.;

Or. de

Pakeitimas 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. prašo, kad 2012 m. Komisija parengtų 
ir paskelbtų veiksmų planą, kuriame būtų 
pateiktos rekomendacijos, kaip padidinti 
vandens išteklių ir žemės naudojimo 
tausumą, kaip įgyvendinti ekosistemų 
apsaugos priemones pagal BŽŪP, kaip 
kurti metodus siekiant įtraukti šį vandens 
klausimą į visų sričių politiką ir kaip 
tobulinti vandentvarkos valdymą, 
mokslinių tyrimų veiklą bei duomenų 
rinkimą; Komisija taip pat raginama 
2012 m. paskelbti Europos vandenų 
apsaugos veiksmų planą, kuris būtų 
pagrįstas VPD įgyvendinimo, ES vandens 
trūkumo ir sausrų politikos, taip pat ES 
prisitaikymo politikos, susijusios su 
vandentvarka, persvarstymo išvadomis;

14. prašo, kad 2012 m. Komisija parengtų 
ir paskelbtų veiksmų planą, kuriame būtų 
pateiktos rekomendacijos, kaip padidinti 
vandens išteklių ir žemės naudojimo 
tausumą, kaip kurti metodus siekiant 
įtraukti šį vandens klausimą į visų sričių 
politiką ir kaip tobulinti vandentvarkos 
valdymą, mokslinių tyrimų veiklą bei 
duomenų rinkimą; todėl palankiai vertina 
tai, kad vis daugiau aplinkosaugos 
reikalavimų įtraukiama į BŽŪP; Komisija 
taip pat raginama 2012 m. paskelbti 
Europos vandenų apsaugos veiksmų planą, 
kuris būtų pagrįstas VPD įgyvendinimo, 
ES vandens trūkumo ir sausrų politikos, 
taip pat ES prisitaikymo politikos, 
susijusios su vandentvarka, persvarstymo 
išvadomis;

Or. de

Pakeitimas 44
Rolandas Paksas
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Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. mano, kad reikėtų naudoti 
ekonominį svertą, kad būtų skatinamas 
mažesnis vartojimas ir eikvojimas, 
pakartotinis vandens nuotekų 
panaudojimas ir vandens telkinių 
atkūrimas;

Or. lt

Pakeitimas 45
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti visuomenės informavimo apie 
vandenį programas siekiant sukurti 
Europos piliečių vandens taupymo ir 
tausaus vandens vartojimo kultūrą.

15. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti visuomenės informavimo apie 
vandenį programas ir informacines 
kampanijas siekiant sukurti Europos 
piliečių vandens taupymo ir tausaus 
vandens vartojimo kultūrą.

Or. de

Pakeitimas 46
Angelika Werthmann

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti visuomenės informavimo apie 
vandenį programas siekiant sukurti 
Europos piliečių vandens taupymo ir 

15. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti visuomenės informavimo apie 
vandenį programas siekiant sukurti 
Europos piliečių vandens taupymo ir 
tausaus vandens vartojimo kultūrą; šios 
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tausaus vandens vartojimo kultūrą. visuomenės informavimo apie vandenį 
programos turi būti skirtos bet kokio 
amžiaus piliečiams, kad šią viešąją ir 
gyvybiškai būtiną gėrybę būtų galima 
naudoti geriau ir tausiau;

Or. de

Pakeitimas 47
Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. pabrėžia, kad svarbu remti tinkamas 
vandens sistemas, siekiant padėti 
sumažinti vandens buteliuose poreikį ir 
taip sumažinti papildomas atliekas bei 
apriboti su išteklių naudojimu susijusias 
išlaidas, įskaitant butelių gamybai ir 
transportui naudojamą naftą ir vandenį;

Or. en

Pakeitimas 48
Nikolaos Chountis

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. mano, kad visuomenės dalyvavimas 
yra būtina prielaida vandeniui apsaugoti 
ir problemoms bei tinkamiausioms 
priemonėms joms išspręsti nustatyti; todėl 
prašo valstybių narių atsakingų 
nacionalinių, regionų ir vietos valdžios 
institucijų ir Peticijų komiteto labiau 
bendradarbiauti pastarajam sprendžiant 
tiesiogiai Europos piliečiams kylančias su 
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vandens klausimais susijusias problemas;

Or. en


