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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dlaczego Komisja Europejska złożyła wniosek?

Ramowa dyrektywa wodna (RDW) przyjęta w grudniu 2000 r. ma na celu zapobieganie 
dodatkowemu pogorszeniu jakości wód oraz poprawę ochrony środowiska wodnego. Zmierza 
do ogólnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i przewiduje w tym kontekście stopniową 
redukcję zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, w szczególności wstrzymanie lub 
stopniowe wyeliminowanie zrzutów, emisji oraz wycieków substancji priorytetowych i 
priorytetowych substancji niebezpiecznych, które przedstawiają znaczne ryzyko dla 
środowiska wodnego lub stanowią zagrożenie za jego pośrednictwem.
Polityka w dziedzinie wody jest realizowana w oparciu o plany gospodarowania wodami w 
dorzeczu. Państwa członkowskie podejmują działania niezbędne do zapobiegania pogarszaniu 
się stanu wód powierzchniowych oraz do przywracania i poprawy ich jakości.

Celem wniosku - zgodnie z art. 16 ust. 7 RDW - jest sprawdzenie poziomu ochrony i 
zagwarantowanie uzyskania wysokiego poziomu ochrony poprzez ustanowienie norm 
jakości środowiska (EQS) w dziedzinie gospodarki wodnej, tj. odpowiednich stężeń 
progowych, aby w oparciu o informacje dotyczące toksyczności, trwałości i zdolności 
substancji do bioakumulacji oraz o dane dotyczące zachowania danej substancji w środowisku 
chronić człowieka, florę i faunę.

Normy jakości środowiska mają na celu nie tylko ochronę i poprawę jakości środowiska, lecz 
również harmonizację warunków ekonomicznych na rynku wewnętrznym, ponieważ między 
normami obowiązującymi na poziomie poszczególnych państw członkowskich występują 
znaczne różnice.

Substancje zanieczyszczające pochodzenia rolniczego

Substancje zanieczyszczające mogą być wprowadzane do środowiska naturalnego poprzez 
różne źródła: rolnictwo, przemysł (metale ciężkie, rozpuszczalniki itp.), spalanie itp.

Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skupia się na substancjach zanieczyszczających 
pochodzenia rolniczego, a dokładniej na pestycydach, ponieważ azotany nie są ujęte we 
wniosku w sprawie dyrektywy.

Pestycydy często uznawane są za przyczynę pogarszania się stanu jakości wód 
powierzchniowych i wód przybrzeżnych z racji długiego okresu utrzymywania się w 
środowisku naturalnym i możliwości przemieszczania na dużych odległościach. Ponadto w 
przypadku pestycydów chodzi o zanieczyszczenie z rozproszonych źródeł, trudne do 
ograniczenia, jako że zagrożenie powstaje w wyniku spływania wód, bezpośrednich 
wycieków do gruntu i powietrza, obmywania roślin przez deszcze itd. 

Na wykazie substancji priorytetowych (załącznik 1 część A) znajduje się wiele pestycydów: 
pozycja 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Niektóre nie są już stosowane w 
rolnictwie, jednak nadal stwierdza się ich obecność w osadach niektórych rzek. Osiem innych 
substancji zanieczyszczających, o których mowa we wniosku dyrektywy (załącznik 1 
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część B), to również pestycydy.

W związku z utrzymującą się nadmierną ilością pestycydów w środowisku wodnym należy w 
ramach działalności rolnej w pierwszej kolejności promować produkty niestwarzające 
zagrożenia dla środowiska, najefektywniejsze techniki stosowania, tworzenie stref 
buforowych między polami a ciekami wodnymi, ograniczanie znoszenia pestycydów podczas 
oprysków itp. Powyższe kwestie będą w dużej mierze omawiane w przyjmowanych obecnie 
dokumentach dotyczących pestycydów.

Stanowisko sprawozdawczyni

Nie można rozpatrywać wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska 
w dziedzinie polityki wodnej w sposób odizolowany, ponieważ spora liczba środków ochrony 
środowiska naturalnego wchodzi w zakres stosowania przepisów wspólnotowych 
obowiązujących lub obecnie przyjmowanych. 

Należy zatem zwrócić uwagę, aby nie powstawały sprzeczności między celami a 
postanowieniami pozostałych przepisów wspólnotowych oraz aby nie uprzedzać przepisów, 
które zostaną przyjęte w najbliższych miesiącach i w ten sposób każdy element układanki 
dokładnie pasował do pozostałych.

Należy również uwzględnić obowiązujące przepisy, takie jak dyrektywa 80/778/EWG w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywa 91/414/EWG
dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, dyrektywa IPPC (w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń) z 1996 r., ramowa 
dyrektywa wodna (2000/60/WE) oraz obecnie przyjmowane dokumenty, takie jak dyrektywa 
REACH, strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, 
dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, rewizja dyrektywy w 
sprawie pestycydów.

Obecnie trudno jednak stwierdzić, czy wdrożenie pozostałych przepisów wspólnotowych 
pozwoli na osiągnięcie celów ramowej dyrektywy wodnej lub też czy nadal konieczne będzie 
przyjęcie środków na poziomie Wspólnoty. Należałoby zatem wziąć pod uwagę dokonanie 
formalnej oceny obowiązującego prawa, aby wyeliminować luki i zaproponować ulepszenia 
oraz promować rzeczywiste zintegrowane podejście w ramach europejskiej polityki wodnej a 
w szerszym ujęciu w ramach europejskiej polityki ochrony środowiska.

Komisja europejska zdecydowała się na przedstawienie wniosku, który ogranicza się do 
ustanowienia norm jakości środowiska zharmonizowanych na poziomie Wspólnoty i nie 
wprowadza dodatkowych „kontroli emisji” w porównaniu do obowiązującego prawa 
wspólnotowego. W ten sposób pozostawia w gestii państw członkowskich określenie zasad 
krajowych dotyczących innych substancji zanieczyszczających. Rozwiązanie to, które 
Komisja przedstawia jako rozwiązanie najbardziej elastyczne, proporcjonalne i korzystne z 
ekonomicznego punktu widzenia, może być skrytykowane z tej racji, że Komisja w celu 
uzasadnienia ustanowienia wspólnotowych norm jakości środowiska podkreśla właśnie 
argument dotyczący korzyści wynikających z harmonizacji warunków ekonomicznych oraz 
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argument redukcji kosztów administracyjnych państw członkowskich.

Normy jakości środowiska dotyczą wód śródlądowych (rzeki, jeziora itp.) oraz wód 
przejściowych (wody przybrzeżne). Zgodnie z art. 16 ust. 7 RDW Komisja jest zobowiązana 
do „przedkładania propozycji norm jakości mających zastosowanie do stężeń substancji 
priorytetowych w wodach powierzchniowych, osadach lub w faunie i florze”. 

Otóż przedstawiony wniosek skupia się na wodach powierzchniowych, ponieważ zdaniem 
Komisji brak jest wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz w osadach, z wyjątkiem przypadku trzech substancji. 
Zatem to znów państwa członkowskie będą musiały uzupełnić normy jakości środowiska 
obowiązujące na poziomie Wspólnoty, jednakże nasuwa się tu pytanie o środki, jakimi będą 
dysponować w tym celu. 
Nie jest to słuszna decyzja, ponieważ wiele substancji zanieczyszczających odkłada się i 
gromadzi w korytach rzek, prowadząc w ten sposób do ryzyka infiltracji, co oznacza 
zanieczyszczenie wód podziemnych, i szerokiego rozprzestrzenienia substancji 
zanieczyszczających, niekiedy aż do strefy przybrzeżnej, gdy rzeki są pogłębiane. 

Sprawozdawczyni zauważa również, że nie przewidziano ewentualnych interakcji między 
substancjami i ich aglomeratami.

Sprawozdawczyni wyraża zaniepokojenie z powodu pozostawienia w gestii państw 
członkowskich określenia przejściowych obszarów przekroczenia stężeń.  Przyjęto, że to 
przedsiębiorstwa przemysłowe budują oczyszczalnie i stacje unieszkodliwiania swoich 
odpadów zgodnie z obowiązującymi standardami, więc takie odstępstwo nie wydaje się 
konieczne. Jeśli chodzi o działalność rolną, trudności może sprawić określenie konkretnych 
miejsc zrzutu. 

Określono dwa rodzaje ujednoliconych norm jakości środowiska: normy jakości środowiska 
w postaci maksymalnego dopuszczalnego stężenia, a więc odnoszące się do 
krótkoterminowych zanieczyszczeń, oraz normy jakości środowiska w postaci średniej 
rocznej.

Okres referencyjny dla pomiaru wartości, które zostaną umieszczone w wykazach, obejmuje 
jeden rok, a w przypadku pestycydów trzy lata, ponieważ stosowane dawki i wycieki do 
środowiska zmieniają się z roku na rok w zależności od warunków klimatycznych.

Należy jednak pamiętać, że ryzyko zanieczyszczenia jest największe, gdy substancja 
priorytetowa stosowana jest regularnie w tym samym miejscu i czasie, co dzieje się właśnie w 
przypadku pestycydów stosowanych w rolnictwie przede wszystkim w okresie od marca do 
września.  Pogorszenie stanu ekosystemów może być nieodwracalne lub związane z dużymi 
szkodami w okresie najbardziej nasilonego stosowania pestycydów. Zatem należałoby dla 
pestycydów przyjąć średnią z trzech lat, jednakże jako średnią stężeń z okresu ich stosowania.

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że zrzuty, emisje oraz wycieki substancji priorytetowych 
powinny być stopniowo redukowane lub wstrzymywane, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie podczas sporządzania swoich wykazów opracowywały również stosowny 
harmonogram działań na rzecz osiągnięcia tego celu.
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POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) Zgodnie z art. 174 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
polityka Wspólnoty w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego opiera się na 
zasadzie ostrożności oraz na zasadach 
działania zapobiegawczego, naprawiania 
szkody w środowisku w pierwszym rzędzie u 
źródła i na zasadzie „zanieczyszczający 
płaci”. 

Poprawka 2
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) W celu zapewnienia dobrej jakości 
wody niezbędne jest odpowiednio 
prowadzone drobne rolnictwo ekologiczne.

Poprawka 3
PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

(4a) Dyrektywa 2000/60/WE zawiera w 
art. 11 (program środków działania) ust. 2 
oraz w części B załącznika VI otwarty 
wykaz środków dodatkowych, które mogą 
zostać przyjęte przez państwa członkowskie 
jako część programu środków działania, 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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m.in.:
- instrumenty prawne,

- instrumenty administracyjne oraz

- wynegocjowane porozumienia dotyczące 
ochrony środowiska.

Uzasadnienie

Poza instrumentami prawnymi należy wymienić również środki „dodatkowe” ujęte w art. 11 
ust. 4 i w części B załącznika VI ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) jako potencjalne 
rozwiązania w przypadkach częstego przekraczania wartości granicznych, ponieważ w 
większej mierze dobrowolne, zachęcające środki niejednokrotnie są skuteczniejsze, niż 
podejście ściśle prawne. Przyczyni się to do rozszerzenia wspólnej podstawy dyrektywy jako 
takiej, a ogółem - prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. 

Poprawka 4
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

(5a) Ponieważ większość pozostałych 
przepisów wspólnotowych nie została 
jeszcze w pełni przyjęta i wdrożona, trudno 
jest obecnie stwierdzić, czy wdrożenie tych 
polityk pozwoli na osiągnięcie celów 
ramowej dyrektywy wodnej lub też czy 
nadal konieczne będzie przyjęcie innego 
środka na poziomie Wspólnoty. W związku 
z powyższym przydatne byłoby dokonanie 
formalnej oceny spójności i skuteczności 
całego prawodawstwa wspólnotowego, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni 
przyczynia się do dobrej jakości wód. 

Poprawka 5
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Z punktu widzenia interesów Wspólnoty 
i w celu osiągnięcia skutecznej regulacji 
dotyczącej ochrony wód powierzchniowych, 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla substancji zanieczyszczających, 
zaklasyfikowanych jako substancje 
priorytetowe na poziomie Wspólnoty i 
pozostawić państwom członkowskim 

(7) Z punktu widzenia interesów Wspólnoty 
i w celu osiągnięcia skutecznej regulacji 
dotyczącej ochrony wód powierzchniowych, 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla substancji zanieczyszczających, 
zaklasyfikowanych jako substancje 
priorytetowe na poziomie Wspólnoty i 
pozostawić państwom członkowskim 
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ustanowienie w miarę potrzeb na poziomie 
krajowym przepisów dla pozostałych 
substancji zanieczyszczających 
podlegających stosownym przepisom prawa 
wspólnotowego. Niemniej jednak osiem 
substancji zanieczyszczających, które objęte 
są zakresem dyrektywy Rady z dnia 12 
czerwca 1986 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
niektórych substancji niebezpiecznych 
zawartych w wykazie I Załącznika do 
dyrektywy 76/464/EWG i należą do grupy 
substancji, dla których należy osiągnąć 
dobry status chemiczny do roku 2015, nie 
zostało umieszczone w wykazie substancji 
priorytetowych. Wspólne normy 
ustanowione dla tych substancji 
zanieczyszczających okazały się jednak 
przydatne i należy utrzymać regulację tych 
norm na poziomie Wspólnoty.

ustanowienie (skreślenie) na poziomie 
krajowym przepisów dla pozostałych 
substancji zanieczyszczających 
podlegających stosownym przepisom prawa 
wspólnotowego. Niemniej jednak osiem 
substancji zanieczyszczających, które objęte 
są zakresem dyrektywy Rady z dnia 12
czerwca 1986 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
niektórych substancji niebezpiecznych 
zawartych w wykazie I Załącznika do 
dyrektywy 76/464/EWG i należą do grupy 
substancji, dla których należy osiągnąć 
dobry status chemiczny do roku 2015, nie 
zostało umieszczone w wykazie substancji 
priorytetowych. Wspólne normy 
ustanowione dla tych substancji 
zanieczyszczających okazały się jednak 
przydatne i należy utrzymać regulację tych 
norm na poziomie Wspólnoty.

Poprawka 6
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 



AD\642350PL.doc 9/16 PE 382.209v02-00

PL

dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

dla fauny i flory. W przypadku pozostałych 
substancji do państw członkowskich należy 
opracowanie specjalnych programów 
monitorowania dla osadów lub fauny i 
flory. Ponieważ osady oraz fauna i flora 
pozostają w istocie ważnymi matrycami dla 
monitorowania niektórych substancji przez 
państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
skład wód powierzchniowych jest zgodny z 
normami jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych, wyrażonymi w postaci 
średniej rocznej oraz maksymalnego 
dopuszczalnego stężenia jak ustanowiono w 
części A załącznika I oraz normami jakości 
środowiska dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części B załącznika I.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
skład wód powierzchniowych jest zgodny z 
normami jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych, wyrażonymi w postaci 
średniej rocznej lub w postaci średniej z 
okresu stosowania dla substancji objętych 
zakresem dyrektywy 91/414/EWG i 
2003/53/WE1 oraz maksymalnego 
dopuszczalnego stężenia jak ustanowiono w 
części A załącznika I, a także zgodnie
normami jakości środowiska dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części B załącznika I.
_____________________
1 Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz 
dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG 
odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do 
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
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preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 178 z 
17.7.2003, str. 24).

Uzasadnienie

Przy obliczaniu średniej należy uwzględnić, że stosowanie pestycydów w rolnictwie ma 
charakter sezonowy oraz że w przypadku wód przejściowych poziom stężenia substancji 
zanieczyszczających zmienia się znacznie w zależności od objętości wód przejściowych. 
Ponieważ zwykle w miesiącach letnich brak jest opadów, pierwsze deszcze są znacznie 
obfitsze.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 AKAPIT 2 A (nowy)

Państwa członkowskie poprawiają stan 
dostępnej wiedzy i danych na temat źródeł 
substancji priorytetowych oraz dróg 
zanieczyszczeń w celu zbadania możliwości 
ukierunkowanych i skutecznych kontroli. 

Poprawka 9
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Jeżeli ciek wodny płynie przez więcej niż 
jedno państwo członkowskie, należy 
zorganizować koordynowanie programów 
monitorujących i wykazów krajowych w 
celu zapobieżenia ujemnym skutkom w 
państwach leżących w dole cieków 
wodnych. 

Poprawka 10
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3A (nowy)

3a) Państwa członkowskie wykonują 
postanowienia dyrektywy Rady 98/83/WE w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 1 i zarządzają wodami 
powierzchniowymi wykorzystywanymi do 
poboru wody pitnej zgodnie z art. 7 
dyrektywy 2000/60/WE. Stosownie do tych 
wymogów w odniesieniu do większości 
substancji istnieje obowiązek 
przestrzegania norm bardziej 
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rygorystycznych niż normy jakości 
środowiska.
_____________________
1 Dz.U. L 330 z 5.12.1998 Dyrektywa zmieniona 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr° 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, 
str. 1).

Poprawka 11
ARTYKUŁ 3

Artykuł 3 skreślony
Przejściowy obszar przekroczenia

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
przejściowe obszary przekroczenia, w 
których stężenie jednej lub kilku substancji 
zanieczyszczających może przekroczyć 
odpowiednie normy jakości środowiska, o 
ile nie ma to wpływu na zgodność 
pozostałego akwenu wody powierzchniowej 
z tymi normami.
2. Państwa członkowskie wytyczają w 
każdym przypadku zakres części wód 
powierzchniowych w sąsiedztwie punktów 
zrzutu, które mają być zaklasyfikowane 
jako przejściowe obszary przekroczenia, 
uwzględniając odpowiednie przepisy prawa 
wspólnotowego. 
Państwa członkowskie włączają opis 
każdego wytyczonego obszaru do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach, o 
których mowa w art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE.
3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa w 
dyrektywie 96/61/WE lub uprzedniej 
regulacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 lit. 
g) dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego zmniejszenia zasięgu każdego 
przejściowego obszaru przekroczenia, o 
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych.
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4. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE ustanowić metodę którą 
państwa członkowskie powinny stosować w 
celu określenia przejściowego obszaru 
przekroczenia.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1A (nowy)

1a. Państwa członkowskie opracowują 
specjalne programy monitorowania dla 
osadów oraz fauny i flory ustalające 
analizowane gatunki i substancje, przy 
czym wyniki przedstawiane są zgodnie ze 
zmiennością sezonową organizmów..

Poprawka 13
ARTYKUŁ 4 USTĘP 2 AKAPIT 2

Niemniej jednak dla substancji 
priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia z lat 2007, 2008 i 
2009.

Niemniej jednak dla substancji 
priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia zasadniczych 
okresów z lat 2007, 2008 i 2009.

Uzasadnienie

Przy obliczaniu średniej należy uwzględnić, że stosowanie pestycydów w rolnictwie ma 
charakter sezonowy oraz że w przypadku wód przejściowych poziom stężenia substancji 
zanieczyszczających zmienia się znacznie w zależności od objętości wód przejściowych. 
Ponieważ zwykle w miesiącach letnich brak jest opadów, pierwsze deszcze są znacznie 
obfitsze.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 4 USTĘP 4 AKAPIT 2

Okres referencyjny dla ustalenia wartości w 
uaktualnionych wykazach wynosi rok przed 
planowaną datą zakończenia analizy. Dla 
substancji priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 

Okres referencyjny dla ustalenia wartości w 
uaktualnionych wykazach wynosi rok przed 
planowaną datą zakończenia analizy. Dla 
substancji priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
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91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia z trzech lat przed 
planowaną datą zakończenia analizy.

91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia zasadniczych 
okresów z trzech lat przed planowaną datą 
zakończenia analizy.

Uzasadnienie

Przy obliczaniu średniej należy uwzględnić, że stosowanie pestycydów w rolnictwie ma 
charakter sezonowy oraz że w przypadku wód przejściowych poziom stężenia substancji 
zanieczyszczających zmienia się znacznie w zależności od objętości wód przejściowych.  
Ponieważ zwykle w miesiącach letnich brak jest opadów, pierwsze deszcze są znacznie 
obfitsze. 

Poprawka 15
ARTYKUŁ 4 USTĘP 4A (nowy)

4a. Biorąc pod uwagę, że zrzuty, emisje 
oraz wycieki substancji priorytetowych 
powinny być stopniowo redukowane lub 
wstrzymywane, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie do swoich wykazów załączały 
stosowny harmonogram działań na rzecz 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2025 ze zobowiązaniami redukcji 
lub zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 
lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE.

5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2025 ze zobowiązaniami redukcji 
lub zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 
lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE. 
Komisja zaproponuje konkretne 
śródokresowe środki, jeżeli stwierdzi, że 
środki zawarte w niniejszej dyrektywie nie 
są stosowane lub że nie zostały osiągnięte 
jej cele.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 4 USTĘP 6

6. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 

6. Komisja, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE, 
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2000/60/WE ustanowić metodę 
sporządzania wykazów, do stosowania przez 
państwa członkowskie.

ustanawia specyfikacje techniczne na 
potrzeby analiz oraz metodę sporządzania 
wykazów, do stosowania przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 4A (nowy)

Artykuł 4a
Kontrola stosowania

W przypadku częstego przekraczania 
wartości określonych w normach jakości 
środowiska państwa członkowskie wskazują 
źródła przekroczeń i na podstawie różnych 
instrumentów, takich jak dyrektywa 
91/414/EWG lub dyrektywa 91/61/WE,
przyjmują skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające środki w celu ograniczenia 
wprowadzania na rynek i stosowania 
określonych substancji z racji zagrożenia, 
jakie stwarzają dla środowiska wodnego.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 4B (nowy)

Artykuł 4b
Środki kontroli

Po opublikowaniu i zaktualizowaniu 
wykazów zgodnie z art. 4 Komisja 
europejska sprawdza wykaz substancji 
priorytetowych. 
Uwzględniając rezultaty kontroli należy 
przewidzieć środki w odniesieniu do 
najbardziej problematycznych substancji. 

Poprawka 20
ARTYKUŁ 9A (nowy)

Artykuł 9a
Dodatkowe środki na poziomie Wspólnoty
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Komisja wprowadza jasne i przejrzyste 
procedury tworząc racjonalny i 
ukierunkowany system przekazywania 
przez państwa członkowskie informacji na 
temat substancji priorytetowych, co wesprze 
wspólnotowy proces decyzyjny i umożliwi 
ustanowienie w przyszłości 
zharmonizowanych norm jakości 
środowiska dla osadów oraz fauny i flory, a 
także dodatkowych kontroli emisji. 

Poprawka 21
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C PUNKT 2

2. Kolumny 6 i 7: Dla każdego akwenu 
wody powierzchniowej zgodność z EQS-
MAC oznacza, że stężenie mierzone w 
którymkolwiek reprezentatywnym punkcie 
monitorowania w akwenie nie może
przekroczyć normy.

2. Kolumny 6 i 7: Dla każdego akwenu 
wody powierzchniowej zgodność z EQS-
MAC oznacza, że stężenia mierzone w 
którymkolwiek reprezentatywnym punkcie 
monitorowania w akwenie nie mogą
wielokrotnie przekraczać normy.

Uzasadnienie

Maksymalne dopuszczalne stężenie stanowi dobre narzędzie do walki z zanieczyszczeniem. 
Jednakże skrajnością jest podejmowanie środków natychmiast po pierwszym spostrzeżeniu 
przekroczenia stężenia. Powtarzające się przekroczenie EQS-MAC stanowi lepsze kryterium i 
zapobiegnie niestarannemu monitorowaniu.
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