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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kodėl Europos Komisija teikia šį pasiūlymą?

2000 m. gruodžio mėn. priimtos Bendrosios vandens politikos direktyvos (pranc. DCE) 
tikslas – užkirsti kelią vandens kokybės blogėjimui ir didinti vandens aplinkos apsaugą. Šia 
direktyva siekiama kovoti su bendro pobūdžio tarša ir šiuo klausimu direktyvoje numatoma 
palaipsniui mažinti cheminę taršą, t. y., sustabdyti arba palaipsniui naikinti atliekas, teršalų 
išmetimą ir prioritetinių medžiagų bei pavojingų prioritetinių medžiagų, keliančių neleistiną 
pavojų pačiai vandens aplinkai arba per ją, nuotekas.

Vandens politikos srities veikla įgyvendinama remiantis hidrografiniais apylinkių valdymo 
planais. Norėdamos apsaugoti visų paviršinio vandens telkinių būklę nuo blogėjimo bei 
atkurti ir pagerinti vandens kokybę valstybės narės turi įgyvendinti būtinas priemones.

Taikant Bendrosios vandens politikos direktyvos 16 straipsnio 7 dalį šiuo pasiūlymu siekiama  
patikrinti ir užtikrinti, kad buvo pasiekta aukšto lygmens apsauga rengiant Aplinkos apsaugos 
standartus (AKS) vandens srityje, t. y., nustatant koncentracijos ribas, siekiant apsaugoti 
žmones, augaliją ir gyvūniją, nes buvo atsižvelgta į informaciją apie toksiškumą, patvarumą ir 
į galimą medžiagos kaupimąsi bei į duomenis apie jos susidarymą aplinkoje.

AKS siekiama apsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei suderinti vidaus rinkos ekonomikos 
sąlygas, nes kiekvienoje valstybėje labai skiriasi nustatyti standartai.

Žemės ūkio taršalai

Teršalai į aplinką gali patekti iš kelių šaltinių: žemės ūkio, pramonės (sunkieji metalai, 
tirpikliai, kt.), deginant ir kt.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama žemės ūkio 
kilmės vandens teršalams, konkrečiai pesticidams, šiame pasiūlyme dėl direktyvos nekalbama 
apie nitratus.

Pesticidai dažniausiai laikomi taršos priežastimi tuomet, kai pablogėja paviršinio ir pakrančių 
vandens ekologinė būklė, kadangi jie gali išlikti aplinkoje ilgą laiką ir nukeliauti didelius 
atstumus. Šios taršos ribas sunku nustatyti, kadangi teršalai pernešama srovėmis, jiems 
tiesiogiai patekus ant žemės ir į orą, lietui nuplovus augalus.

Prioritetinių medžiagų sąraše (1 priedo A dalis) matome daug pesticidų: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 
18, 19, 26, 27, 29, 33. Kai kurie iš jų daugiau nebenaudojami žemės ūkyje, tačiau pesticidai 
vis dar aptinkami kai kurių upių nuosėdose. Visi kiti šios direktyvos projekte nurodyti teršalai 
(priedo B dalis) yra pesticidai.

Vandenyje nuolat aptinkamas labai didelis kiekis pesticidų, taigi žemės ūkyje reikėtų daugiau 
naudoti aplinkai nekenkiančių produktų, taikyti veiksmingus metodus, palikti žemės ruožus 
tarp laukų ir vandens telkinių, stengtis, kad purškiant pesticidai nepatektų kitur. Šiais 
aspektais daugiausia diskutuojama rengiant daugelį tekstų pesticidų klausimais.



PE 382.209v02-00 4/15 AD\642350LT.doc

LT

Pranešėjo nuomonė

Šio pasiūlymo dėl direktyvos, pagal kurią nustatomi aplinkos kokybės standartai vandens 
sektoriuje, negalima vertinti atskirai, kadangi daug aplinkos apsaugos priemonių patenka į 
kitų galiojančių arba rengiamų Bendrijos teisės aktų taikymo sritį.

Taigi reikia vengti prieštaravimų tarp kitų Bendrijos teisės aktų tikslų ir nuostatų ir nelaukti tų 
teisės aktų, kurie bus priimti ateinančiais mėnesiais, kadangi kiekvienas jų puikiai dera su 
kitais.

Taip pat reikia atsižvelgti į galiojančius tekstus, pavyzdžiui, Direktyvą EEB 80-778 dėl 
geriamo vandens, Direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, 
1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000/60/EB) ir šiuo metu rengiamus 
dokumentus, pavyzdžiui, REACH direktyvą, Teminę tvaraus pesticidų naudojimo strategiją, 
direktyvą dėl tvaraus pesticidų naudojimo, persvarstytą direktyvą dėl pesticidų.

Tačiau dabar vis dar sunku nustatyti, ar įgyvendinus kitus papildomus teisės aktus bus galima 
pasiekti Bendrosios vandens politikos direktyvos tikslus, ar reikės imtis veiksmų Bendrijos 
lygmeniu. Reikia numatyti formalų galiojančių teisės aktų įvertinimą siekiant užpildyti 
spragas ir pasiūlyti patobulinimus bei skatinti visiškai integruotą Europos vandens politiką, 
taigi – aplinkos apsaugos politiką.  

Europos Komisija nusprendė pateikti pasiūlymą, kurio tikslas – Bendrijos lygmeniu parengti 
suderintus AKS, tačiau netaikant papildomos teršalų išmetimo kontrolės, numatytos jau 
galiojančiuos teisės aktuose. Ji taip pat palieka valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu 
pačioms nustatyti taisykles, reglamentuojančius kitus teršalus. Šis pasiūlymas, kuris teikiamas 
kaip lankstesnis ir proporcingesnis bei daugiau privalumų turintis sprendimas ekonominiu 
požiūriu, gali būti kritikuotinas, kadangi Komisija, siekdama pateisinti rengiamą Bendrijos 
AKS, kaip tik pateikė argumentą dėl palankaus ekonominių sąlygų derinimo ir valstybių narių 
biurokratinės naštos mažinimo.

AKS skirti vidaus vandens telkiniams (upėms, ežerams) ir tarpiniams (pakrančių) vandens 
telkiniams. Bendrosios vandens politikos direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje reikalaujama, kad 
Komisija pateiktų „pasiūlymus dėl prioritetinių medžiagų koncentracijos paviršiniame 
vandenyje, nuosėdose arba biotoje kokybės standartų“.

Taigi pateiktame pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama paviršiniam vandeniui, kadangi, 
pasak Komisijos, išskyrus tris medžiagas, trūksta išsamios ir patikimos informacijos apie 
nuosėdose ir biotoje esančias medžiagas. Valstybėms narėms dar kartą reikės užbaigti 
Bendrijos lygmeniu rengiamus AKS, tačiau kyla klausimas, kokiomis priemonėmis jos 
disponuos, kad tai pasiektų.
Tai netinkamas pasirinkimas, kadangi daug teršalų nusėda ir kaupiasi upių dugne taip pat 
keldami infiltracijos pavojų, taigi jie užteršia požeminį vandenį ir valant upes gausiai 
pernešami, kartais iki pakrančių zonos.
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Pranešėjas taip pat pažymi, kad nebuvo numatytos galimos medžiagų sąveikos ir 
aglomeracijos.

Pranešėjui kyla klausimas dėl valstybėms narėms paliktos galimybės nustatyti pereinamąsias 
ribų viršijimo zonas. Taigi, siekiant, kad įmonės laikytųsi nustatytų standartų, jos privalo 
įsteigti atliekų perdirbimo arba detoksikacijos stotis, todėl šis nukrypimas nereikalingas.
Kalbant apie žemės ūkio veiklą, atrodo, kad sunku nustatyti specifinių atliekų susidarymo 
šaltinius.  

Apibrėžti du suderintų AKS tipai: viena grupė AKS grindžiama didžiausia leidžiama 
koncentracija ir ji kontroliuoja trumpalaikę taršą, o kita – grindžiama metiniu vidurkiu.
.
Sąrašuose teršalų koncentracijos matavimo ataskaitinis laikotarpis pesticidams yra nuo vienų 
iki trejų metų, kadangi naudojimo kiekis ir patekimas į aplinką kinta kasmet veikiant 
klimatinėms sąlygoms.

Vis dėl to reikia turėti mintyje, kad taršos keliamas pavojus didėja, kai pakartotinai toje 
pačioje vietoje naudojama ta pati prioritetinė medžiaga, o tai pasakytina apie pesticidus, kurie 
žemės ūkyje daugiausia naudojami nuo kovo iki rugsėjo mėnesio.  Taigi, kai pesticidai 
naudojami labai dažnai, ekosistema gali blogėti negrįžtamai, arba ji gali būti labai 
pažeidžiama. Taigi pesticidams reikėtų nustatyti vieną vidurkį – treji metai o per naudojimo 
laikotarpį matuojamai koncentracijai – kitą.

Taigi, siekiant palaipsniui sumažinti arba sustabdyti prioritetinių medžiagų išmetimą, atliekas 
ir nuotekas, reikia, kad valstybės narės į rengiamą sąrašą taip pat  įtrauktų atitinkamą veiksmų 
šiam tikslui pasiekti tvarkaraštį.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

1a) Pagal EB sutarties 174 straipsnį 
Bendrijos aplinkos apsaugos politika 
grindžiama atsargumo ir prevencijos 

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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principu, pagal kurį numatoma, kad žala 
aplinkai pirmiausia turi būti atitaisoma ten, 
kur yra jos šaltinis, be to žalą turi atlyginti 
teršėjas.

Pakeitimas 2
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

1a) Siekiant užtikrinti gerą vandens 
kokybę, būtinas tinkamai vykdomas 
nedidelio masto ekologinis ūkininkavimas.

Pakeitimas 3
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a) Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 2 
dalyje ir VI priedo B dalyje numatytas 
nebaigtinis papildomų priemonių, kurias 
valstybės narės gali taikyti priemonių 
programoje, sąrašas, inter alia:

- teisinės priemonės,
- administracinės priemonės ir
- derybomis pasiekti aplinkos apsaugos 
susitarimai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paminėta, kad dažno standartų viršijimo problemą galima spręsti ne tik teisinėmis 
priemonėmis, bet ir Vandens politikos pagrindų direktyvos (2000/60/EB) 11 straipsnio 4 
dalyje bei VI priedo B dalyje apibrėžtomis „papildomomis“ priemonėmis, nes savanoriškos 
skatinamosios priemonės dažnai veiksmingesnės už griežtas teisines. Tai padės padidinti 
bendrą pritarimą šiai direktyvai ir apskritai aplinkos apsaugos teisės aktams.

Pakeitimas 4
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

5a) Kadangi dar nėra visiškai priimta ir 
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taikoma dauguma kitų bendrijos teisės 
aktų, sunku nustatyti, ar šios politikos 
įgyvendinimas leis pasiekti Bendrosios 
vandens politikos direktyvos tikslus ir ar 
reikės imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu.
Taigi reikėtų tiesiogiai arba netiesiogiai 
formaliai įvertinti visų Bendrijos teisės 
aktų, prisidedančių prie vandens kokybės 
gerinimo, nuoseklumą ir veiksmingumą.

Pakeitimas 5
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Bendrijos interesų požiūriu ir siekiant 
veiksmingesnio paviršinių vandenų 
apsaugos reguliavimo tikslinga Bendrijos 
lygmeniu nustatyti AKS teršalams, 
klasifikuojamiems kaip prioritetinės 
medžiagos, o valstybėms narėms palikti 
prireikus nustatyti likusius teršalus 
reglamentuojančias taisykles nacionaliniu 
lygmeniu, nepažeidžiant atitinkamų 
Bendrijos taisyklių. Nepaisant to, aštuoni 
teršalai, kurie patenka į 1986 m. birželio 12 
d. Tarybos direktyvos 86/280/EEB dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į 
Direktyvos 76/464/EEB priedo I sąrašą, 
išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų 
normų taikymo sritį ir priklauso medžiagų, 
kurių atžvilgiu gera cheminė būklė turėtų 
būti pasiekta iki 2015 m., grupei, nebuvo 
įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą.
Tačiau įrodyta, kad šiems teršalams nustatyti 
bendrieji standartai yra naudingi ir tikslinga 
jų standartų reguliavimą išlaikyti Bendrijos 
lygmeniu.

7) Bendrijos interesų požiūriu ir siekiant 
veiksmingesnio paviršinių vandenų 
apsaugos reguliavimo tikslinga Bendrijos 
lygmeniu nustatyti AKS teršalams, 
klasifikuojamiems kaip prioritetinės 
medžiagos, o valstybėms narėms palikti 
nustatyti likusius teršalus 
reglamentuojančias taisykles nacionaliniu 
lygmeniu, nepažeidžiant atitinkamų 
Bendrijos taisyklių. Nepaisant to, aštuoni 
teršalai, kurie patenka į 1986 m. birželio 12 
d. Tarybos direktyvos 86/280/EEB dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į 
Direktyvos 76/464/EEB priedo I sąrašą, 
išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų 
normų taikymo sritį ir priklauso medžiagų, 
kurių atžvilgiu gera cheminė būklė turėtų 
būti pasiekta iki 2015 m., grupei, nebuvo 
įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą.
Tačiau įrodyta, kad šiems teršalams nustatyti 
bendrieji standartai yra naudingi ir tikslinga 
jų standartų reguliavimą išlaikyti Bendrijos 
lygmeniu.

Pakeitimas 6
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Kadangi Bendrijos lygmeniu nėra 
išsamios ir patikimos informacijos apie 
prioritetinių medžiagų koncentracijas biotoje 
ir nuosėdose bei atsižvelgiant į tai, kad 
informacijos apie paviršinį vandenį užtenka, 

10) Kadangi Bendrijos lygmeniu nėra 
išsamios ir patikimos informacijos apie 
prioritetinių medžiagų koncentracijas biotoje 
ir nuosėdose bei atsižvelgiant į tai, kad 
informacijos apie paviršinį vandenį užtenka, 
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siekiant užtikrinti visapusę apsaugą ir 
veiksmingą taršos kontrolę, šiame etape 
AKS vertės turėtų būti nustatomos tik 
paviršiniam vandeniui. Tačiau 
heksachlorbenzeno, heksachlorbutadieno ir 
gyvsidabrio atžvilgiu negalima užtikrinti 
apsaugos nuo netiesioginio poveikio ir 
antrinio apsinuodijimo, tik nustatant 
paviršiniam vandeniui skirtus AKS 
Bendrijos lygmeniu. Todėl tokiais atvejais 
AKS turėtų būti nustatyti ir biotai. Kad 
valstybėms narėms būtų suteikta lankstumo 
veikti pagal savo monitoringo strategiją, jos 
turėtų galėti arba stebėti šiuos AKS ir 
tikrinti atitiktį jiems biotoje, arba paversti 
juos į paviršiniam vandeniui skirtus AKS.
Be to, valstybėms narėms paliekama
nustatyti AKS nuosėdoms arba biotai, jeigu 
tai būtina ir tikslinga siekiant laikytis 
Bendrijos lygmeniu nustatytų AKS. Be to, 
kadangi nuosėdos ir biota išlieka svarbios 
matricos valstybėms narėms stebėti tam 
tikras medžiagas, kad būtų įvertintas 
ilgalaikis žmonių veiklos poveikis ir 
tendencijos, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad esamas biotos ir nuosėdų taršos lygis 
nedidės.

siekiant užtikrinti visapusę apsaugą ir 
veiksmingą taršos kontrolę, šiame etape 
AKS vertės turėtų būti nustatomos tik 
paviršiniam vandeniui. Tačiau 
heksachlorbenzeno, heksachlorbutadieno ir 
gyvsidabrio atžvilgiu negalima užtikrinti 
apsaugos nuo netiesioginio poveikio ir 
antrinio apsinuodijimo, tik nustatant 
paviršiniam vandeniui skirtus AKS 
Bendrijos lygmeniu. Todėl tokiais atvejais 
AKS turėtų būti nustatyti ir biotai. Kalbant 
apie kitas medžiagas valstybėms narėms 
paliekama parengti specialias nuosėdų ar 
biotos monitoringo programas. Iš tiesų, 
kadangi nuosėdos ir biota išlieka svarbios 
matricos valstybėms narėms stebėti tam 
tikras medžiagas, kad būtų įvertintas 
ilgalaikis žmonių veiklos poveikis ir 
tendencijos, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad esamas biotos ir nuosėdų taršos lygis 
nedidės.

Pakeitimas 7
2 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
paviršinių vandenų sudėtis atitiktų 
prioritetinėms medžiagoms skirtus aplinkos 
kokybės standartus, išreikštus kaip metinis 
vidurkis ir kaip didžiausia leistina 
koncentracija, kaip nustatyta I priedo A 
dalyje, ir teršalams nustatytus aplinkos 
kokybės standartus, išvardytus I priedo B 
dalyje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
paviršinių vandenų sudėtis atitiktų 
prioritetinėms medžiagoms skirtus aplinkos 
kokybės standartus, išreikštus kaip metinis 
vidurkis arba, Direktyvose 91/414/EEB ir 
2003/53/EB1 nustatytų teršalų atveju, kaip 
vidurkis per naudojimo laikotarpį, ir 
apskaičiuotas atsižvelgiant į sezoninius 
vandens debito ir naudojamų medžiagų 
pokyčius kaip didžiausia leistina 
koncentracija, kaip nustatyta I priedo A 
dalyje, ir teršalams nustatytus aplinkos 
kokybės standartus, išvardytus I priedo B 
dalyje.



AD\642350LT.doc 9/15 PE 382.209v02-00

LT

_____________________
12003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
tarybos Direktyva 2003/53/EB, dvidešimt šeštą kartą 
iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/769/EEB 
nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir 
preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimų (OL 
L 178, 2003 7 17, p. 24).

Pagrindimas

Apskaičiuojant vidurkį turėtų būti atsižvelgiama į sezoninį pesticidų naudojimo žemės ūkyje 
pobūdį ir į tai, kad pratekančio vandens atveju teršalų lygis labai skiriasi. Tai priklauso nuo 
debito. Kadangi vasaros mėnesiais paprastai nėra kritulių, pirmojo lietaus vandenyje teršalų 
kiekis daug didesnis.

Pakeitimas 8
2 STRAIPSNIO 1 DALIES 2A PASTRAIPA (nauja)

Valstybės narės turi pagerinti žinias ir
turimus duomenis apie prioritetinių 
medžiagų šaltinius ir taršos būdus 
siekdamos nustatyti tikslingos ir 
veiksmingos kontrolės galimybes.

Pakeitimas 9
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kai vandentakis eina per daugiau nei 
vieną valstybę narę, reikia užtikrinti, kad 
būtų koordinuojamos monitoringo 
programos ir esamos priemonės, siekiant, 
jog nepalankesnėje padėtyje neatsidurtų 
vandentakių pasroviui esančios valstybės 
narės.

Or. fr

Pakeitimas 10
2 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Valstybės narės turi laikytis Tarybos 



PE 382.209v02-00 10/15 AD\642350LT.doc

LT

direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės1 ir valdyti 
paviršinio vandens telkinius, naudojamus 
geriamajam vandeniui imti, pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnį.  Šie 
reikalavimai daugeliui medžiagų privalomi 
ir verčia laikytis griežtesnių standartų nei 
taikomi aplinkos kokybės standartai. 

1 OL L 330, 1998 12 5. Direktyva pakeista pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr.1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p.1).

Pakeitimas 11
3 STRAIPSNIS

3 straipsnis Išbraukta.
Pereinamoji viršijimo zona

1. Valstybės narės nustato pereinamąsias
viršijimo zonas, kuriose vieno arba daugiau 
teršalų koncentracijos gali viršyti 
atitinkamus aplinkos kokybės standartus 
tiek, kiek jos nedaro poveikio tam, kad 
likusi paviršinio vandens telkinio dalis 
atitiktų tuos standartus.
2. Valstybės narės kiekvienu atveju turi 
nustatyti paviršinio vandens telkinių dalių, 
esančių prie išleidimo vietų, ribas, iki kurių 
jos yra klasifikuojamos kaip pereinamosios 
viršijimo zonos, atsižvelgdamos į susijusias 
Bendrijos teisės nuostatas.
Kiekvieną ribų nustatymo aprašą valstybės 
narės turi įtraukti į savo upių baseino 
valdymo planus, nurodytus Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnyje.
3. Valstybės narės atlieka Direktyvoje 
96/61/EB nurodytų leidimų arba Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalies g punkte 
nurodyto išankstinio sureguliavimo 
peržiūrą, siekiant palaipsniui mažinti 1 
pastraipoje nurodytos kiekvienos 
pereinamosios viršijimo zonos dydį, 
nustatytą vandens telkiniuose, kuriems 
daro poveikį išleidžiamos prioritetinės 
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medžiagos.
4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų pereinamųjų viršijimo zonų 
nustatymui.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės parengia aiškias 
nuosėdų ir biotos monitoringo programas, 
kuriose nurodomos analizuojamos rūšys ir 
struktūros bei rezultatų pateikimo forma, 
atsižvelgiant į sezoninius organizmų 
pokyčius.

Pakeitimas 13
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tačiau prioritetinių medžiagų arba teršalų, 
kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, 
vertės gali būti apskaičiuojamos kaip 2007 
m., 2008 m. ir 2009 m. vidurkis.

Tačiau prioritetinių medžiagų arba teršalų, 
kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, 
vertės dydžiai gali būti apskaičiuojami kaip 
ilgų 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. 
laikotarpių vidurkis.

Pagrindimas

Apskaičiuojant vidurkį turėtų būti atsižvelgiama į sezoninį pesticidų naudojimo žemės ūkyje 
pobūdį ir į tai, kad pratekančio vandens atveju teršalų lygis labai skiriasi. Tai priklauso nuo 
debito. Kadangi vasaros mėnesiais paprastai nėra kritulių, pirmojo lietaus vandenyje teršalų 
kiekis daug didesnis.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Verčių atnaujintuose sąrašuose nustatymo 
ataskaitinis laikotarpis yra vieneri metai iki 
analizės pabaigos. Prioritetinių medžiagų 
arba teršalų, kuriems taikoma Direktyva 
91/414/EEB, vertės gali būti 
apskaičiuojamos kaip vidurkis trejų metų iki
tos analizės pabaigos.

Vertės dydžių atnaujintuose sąrašuose 
nustatymo ataskaitinis laikotarpis yra vieneri 
metai iki analizės pabaigos. Prioritetinių 
medžiagų arba teršalų, kuriems taikoma 
Direktyva 91/414/EEB, vertės dydžiai gali 
būti apskaičiuojami kaip trejų metų iki tos 
analizės pabaigos ilgų laikotarpių vidurkis.
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Or. pt

Pagrindimas

Apskaičiuojant vidurkį turėtų būti atsižvelgiama į sezoninį pesticidų naudojimo žemės ūkyje 
pobūdį ir į tai, kad pratekančio vandens atveju teršalų lygis labai skiriasi. Tai priklauso nuo 
debito. Kadangi vasaros mėnesiais paprastai nėra kritulių, pirmojo lietaus vandenyje teršalų 
kiekis daug didesnis.

Pakeitimas 15
4 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. Siekiant palaipsniui mažinti arba 
sustabdyti prioritetinių medžiagų išmetimą, 
atliekas ir nuotekas, būtina, kad valstybės 
narės į sąrašus įtrauktų veiksmų, numatytų 
šiems tikslams pasiekti, tvarkaraštį.

Pakeitimas 16
4 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Komisija patikrina, kad sąraše nurodytas 
išmetimas, išleidimas ir nuotėkos iki 2025 
m. atitiktų sumažinimo arba nutraukimo 
įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje.

5. Komisija patikrina, kad sąraše nurodytas 
išmetimas, išleidimas ir nuotėkos iki 2025 
m. atitiktų sumažinimo arba nutraukimo 
įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje. Komisija siūlo konkrečias 
tarpines priemones, jei ji pastebi, kad 
netaikomos šioje direktyvoje numatytos 
priemonės arba tikslai nepasiekti.

Pakeitimas 17
4 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatyti
metodą, kurį valstybės narės naudotų sąrašų 
sudarymui.

6. Komisija, Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nustato
analizės technines specifikacijas ir metodą, 
kurį valstybės narės naudotų sąrašų 
sudarymui.

Pakeitimas 18
4A STRAIPSNIS (naujas)
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4a straipsnis
Taikymo kontrolė

Tais atvejais, kai dažnai viršijamos 
aplinkos kokybės standartuose nustatyta 
vertė, valstybės narės turi nustatyti taršos 
šaltinį ir vadovaudamosi įvairiomis 
priemonėmis, pavyzdžiui, Direktyva 
91/414/EEB arba Direktyva 96/61/EB, 
taikyti atitinkamas veiksmingas atgrasymo 
priemones siekdamos riboti tam tikrų 
medžiagų teikimą į rinką ir jų naudojimą 
dėl pavojaus, kurį jos kelia vandens 
aplinkai.

Pakeitimas 19
4 B STRAIPSNIS (naujas)

4b straipsnis
Tolesnės priemonės

Kai sąrašai paskelbiami ir atnaujinami 
pagal 4 straipsnį, Europos Komisija 
persvarsto prioritetinių medžiagų sąrašą.

Atsižvelgiant į sąrašų duomenis, reikia 
numatyti priemones medžiagoms, kurios 
kelia daugiausiai problemų. 

Pakeitimas 20
9A STRAIPSNIS (naujas)

9a straipsnis
Papildomi Bendrijos veiksmai

Komisija parengia aiškias ir skaidrias 
procedūras, pagal kurias būtų nustatytas 
racionalus ir tikslingas keitimosi su 
valstybėmis narėmis informacija apie 
prioritetines medžiagas tinklas, kuris 
prisidėtų prie Bendrijos sprendimo 
priėmimo proceso ir leistų ateityje parengti
suderintus nuosėdų arba biotos AKS bei 
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papildomą teršalų išmetimo kontrolę.

Pakeitimas 21
I priedo C dalies 2 punktas

2. 6 ir 7 skiltis. Bet kurio paviršinio vandens 
telkinio atitiktis AKS-DLK reiškia, kad bet 
kuriame tipiniame vandens telkinio 
monitoringo taške išmatuota koncentracija
negali viršyti standarto.

2. 6 ir 7 skiltys. Bet kurio paviršinio vandens 
telkinio atitiktis AKS-DLK reiškia, kad bet 
kuriame tipiniame vandens telkinio 
monitoringo taške išmatuoti koncentracijos 
dydžiai negali pakartotinai viršyti standarto.

Pagrindimas

Didžiausia leistina koncentracija – veiksminga kovos su tarša priemonė. Tačiau imtis 
priemonių iškart po to, kai pirmą kartą pastebima, kad viršyta koncentracija, būtų 
kraštutinumas. Tinkamesnis kriterijus – pakartotinis viršijimas. Be to, toks požiūris užkirstų 
kelią neatidžiam monitoringui.
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