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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Bendroji informacija

1976 m. Bendrija pirmą kartą priėmė teisės aktą dėl vandenų cheminės taršos – Direktyvą 
76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos 
taršos.
Vėliau, 1982 – 1990 m., priimta bent keletas antrinių direktyvų, kuriose nustatytos 18 
specialių teršalų išmetimo ribinės vertės ir aplinkos kokybės tikslai.

Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) 2000/60/EB 16 straipsnyje buvo pateikta 
atnaujinta, išsami ir veiksminga paviršinių vandenų cheminės taršos strategija.  
BVPD nustatyti kovos su paviršinių vandenų tarša strategijos metmenys,  Komisija turi 
pateikti pasiūlymą, kuriame būtų numatytos kovos su tokių atskirų teršalų arba teršalų grupių 
keliama vandens tarša, kurie yra pavojingi vandeniui arba per jį, specialios priemonės.

Žengiant pirmą žingsnį buvo priimtas Sprendimas 2455/2001/EB, kuriuo buvo pakeistas 
ankstesnis sąrašas, Komisijos paskelbtas 1982 m; po to Komisijos buvo reikalaujama pateikti 
šių prioritetinių medžiagų aplinkos kokybės standartus (AKS) (žr. 16 straipsnio 7 dalį) ir 
teršalų išmetimo kontrolės priemones (žr. 16 straipsnio 6 ir 8 dalis).
Šio Europos Komisijos pasiūlymo tikslas – saugoti ir gerinti aplinkos kokybę vadovaujantis 
tvariosios plėtros principu ir tuo pat metu daug dėmesio skirti žuvininkystės sektoriui ir nuo jo 
priklausančioms bendruomenėms.

Be to, šiame pasiūlyme, kuriuo numatoma supaprastinti teisės aktus, bei kartu pateiktame 
komunikate visapusiškai atsižvelgiama į kitų Bendrijos teisės aktų tikslus ir nuostatas, ypač 
cheminių medžiagų politiką, tarp jų – REACH ir Pesticidų direktyvą, Integruotos taršos 
prevencijos ir kontrolės direktyvą ir temines strategijas – ypač jūrų politikos ir tvaraus 
pesticidų naudojimo strategijas.  

II. Įvadinė informacija

Paviršinių vandenų cheminė tarša gali sutrikdyti ekosistemas, dėl to gali būti prarastos 
buveinės, sumažėti bioįvairovė.

Teršalai gali kauptis maisto grandinėje ir pakenkti grobuonims, kurie minta užteršta žuvimi.  
Žmonės susiduria su teršalų keliama rizika per vandens aplinką – vartodami žuvį ir jūrų 
gėrybes, gerdami vandenį arba ilsėdamiesi.

Teršalų aplinkoje gali būti randama dar daugelį metų po jų uždraudimo, jie gali būti 
išleidžiami į aplinką iš įvairių šaltinių (pvz., žemės ūkis, pramonė, deginimas) kaip produktai 
arba atsitiktiniai šalutiniai produktai, jie gali būti iš senų šaltinių arba kasdien naudojami 
namų ūkio produktuose.

Įgyvendinant 16 straipsnyje nurodytą strategiją pirmiausia buvo patvirtintas prioritetinių 
medžiagų sąrašas (Sprendimas 2455/2001/EB), kuriame nurodomos 33 medžiagos, keliančios 
didžiausią Bendrijos susirūpinimą .
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Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti aukštą apsaugos nuo rizikos, kurią vandens aplinkai arba 
per vandens aplinką kelia šios 33 prioritetinės medžiagos ir kai kurie kiti teršalai, lygį, 
nustatant aplinkos kokybės standartus (AKS).

Dėl AKS sumažėjusi vandens  tarša  atneštų daug potencialios naudos aplinkos apsaugos ir 
socialiniu atžvilgiu.

Iš tiesų komercinės ir pramoginės žvejybos srityje nauda būtų gauta dėl to, kad sumažėtų 
nustatytų standartų neatitinkančios žmonėms vartoti skirtos žuvies, sumažėtų neigiamas 
poveikis žuvies vartojimui, kurį sukelia grėsmės sveikatai suvokimas, sumažėtų vartojant žuvį 
cheminių teršalų keliama grėsmė, galėtų išaugti prekių atsargos ir jų įvairovė bei būtų
gaunama daugiau pajamų iš komercinės ir pramoginės žvejybos.
Laikantis AKS žuvivaisos ir kiautuotųjų vėžiagyvių auginimo veikloje nauda būtų gauta dėl 
to, kad išaugtų našumas sektoriuje, sumažėtų pavojingų medžiagų kiekis žuvies mėsoje ir jų 
keliama rizika žmonėms.

Akivaizdu, kad visas šis procesas turi didelę įtaką žmogaus sveikatai. Nauda, kurią suteiktų 
taršos cheminėmis medžiagomis sumažinimas, yra susijusi su bendros rizikos, kurią kelia 
pavojingos medžiagos vartojant jūrų gėrybes, sumažinimu, in primis žmonėms.

Šiuo Europos Komisijos pasiūlymu siekiama tik nustatyti AKS Bendrijos lygmeniu.
Konkrečias ir papildomas taršos kontrolės priemones turi priimti valstybės narės, nes tam, kad 
būtų įvykdyti 16 straipsnio 6 ir 8  dalių reikalavimai privalu taikyti daugelį kitų galiojančių 
Bendrijos aktų.

Siūloma priemonė yra Direktyva, nustatanti tikslinius aplinkos kokybės rodiklius, kuriuos 
būtina pasiekti iki 2015 m.

III. Vertinimas

Kalbant apie poveikį sektoriui, reikėtų pateikti keletą pastabų. Švinas yra pripažinta pavojinga 
medžiaga, jos išmetimą į vandenį reikėtų kaip galima labiau mažinti. Tai reikėtų skatinti, kai 
prie to gali prisidėti pats žuvininkystės sektorius. Šiame poveikio vertinime Komisija nurodė 
(53 p.), kad dioksinai, furanai ir PCB yra iš senų šaltinių atsiradę teršalai, jie kontroliuojami 
pakankamai. Šiam optimistiniam vertinimui pritarti sunku, nes nuo tada, kai buvo priimta 
2001 m. dioksinų strategija, nepastebėta, kad žuvyse jų mažėtų, o Baltijos jūroje  jų lygis 
nepakito.  Tai iš esmės gali lemti tai, kad šie teršalai nusėda, tačiau periodiškai vėl pakyla.
Todėl yra pagrindo nerimauti dėl grėsmės, kurią PCB kelia vandens aplinkai dėl neteisėto jų 
šalinimo.

Trečia pastaba pateikiama dėl siūlomų heksachlorbenzeno, heksachlorbutadieno ir 
gyvsidabrio koncentracijos limitų natūraliame žuvies, moliuskų, vėžiagyvių ir kitos floros ir 
faunos svoryje.  Jeigu valstybė narė nusprendžia nustatyti griežtesnius standartus tam, kad 
pasiektų 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus lygius, juos būtina suderinti su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurios naudojasi tos pačios upės baseinu. Prireikus kitos valstybės narės, ypač 
aukštupyje įsikūrusios šalys, turėtų priimti tuos pačius standartus.
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PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

7a) Kai kurios medžiagos, randamos 
paviršiniuose vandenyse, bet neįtrauktos į 
vandens politikos aplinkos kokybės 
standartų sąrašą, yra ypač kenksmingos 
žuvims.  Šios medžiagos yra: polichlorinti 
bifenilai (PCB), dioksinai, 
tetrabromobifenolis (TBBP-A). Komisija, 
jei būtina, pateikia pasiūlymus, skirtus 
aplinkos kokybės standartams vandens 
politikos srityje patvirtinti, kurie būtų 
taikomi ir minėtosioms medžiagoms.

Pagrindimas

PCB, dioksinai, PFOS (perfluoroktano sulfonatai) ir tetrabromobisfenolis ypač kenkia 
aplinkai ir turėtų būti įtraukti į sąrašą medžiagų, kurioms taikomi aplinkos kokybės 
standartai.

Pakeitimas 2
11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

11a) Švinas, esantis žuvininkystės įrangoje, 
naudojamoje laisvalaikio ar profesionalioje 
žvejyboje, teršia vandenį.  Siekiant, kad 
būtų sumažintas  švino kiekis žuvininkystės 
vandenyse, valstybės narės turi skatinti 
žuvininkystės sektorių pakeisti šviną 
mažiau pavojinga alternatyvia medžiaga.

Pakeitimas 3
11B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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11b) PCB ir dioksinai sudaro dvi 
nuodingųjų medžiagų grupes, kurios yra 
patvarios ir biologiškai besikaupiančios.
Abi šios grupės kelia pakankamą grėsmę 
žmonių sveikatai ir aplinkai ir daro ypač 
neigiamą poveikį vandens organizmams,  t. 
y. kenkia žuvininkystės sektoriaus 
gyvybingumui. Be to, Komisija ne kartą 
pabrėžė, kad  šias medžiagas būtina įtraukti 
į prioritetinių medžiagų sąrąšą. Taigi šioje 
direktyvoje  būtina numatyti, kad ateityje 
minėtosios medžiagos būtų įtrauktos į 
prioritetinių medžiagų sąrašą.

Pakeitimas 4
2 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PASTRAIPA

Siekdamos stebėti pirmoje pastraipoje 
išvardytų medžiagų atitiktį aplinkos kokybės 
standartams, valstybės narės turi arba 
nustatyti griežtesnį vandeniui skirtą 
standartą, pakeičiantį nurodytąjį I priedo A 
dalyje, arba nustatyti papildomą biotai skirtą 
standartą.

Siekdamos stebėti pirmoje pastraipoje 
išvardytų medžiagų atitiktį aplinkos kokybės 
standartams, valstybės narės turi arba 
nustatyti griežtesnį vandeniui skirtą 
standartą, pakeičiantį nurodytąjį I priedo A 
dalyje, arba nustatyti papildomą biotai skirtą 
standartą. Kai upės baseinas priklauso 
kelioms valstybėms narėms, jei būtina, šios 
valstybės narės taiko tuos pačius 
standartus.

Pakeitimas 5
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
PCB ir dioksinų įtraukimas

Vadovaudamasi Direktyvos Nr. 2000/60/EB 
16 straipsniu, ne vėliau kaip iki 2008 m. 
sausio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymą 
dėl šios direktyvos persvarstymo, siekdama 
įtraukti dioksinus ir PCB į šios direktyvos 
prioritetinių medžiagų sąrašą, pateikiamą 
II priede ir įtraukti atitinkamus aplinkos 
kokybės standartus, nurodytus I priede.



AD\647594LT.doc 7/7 PE 378.705v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2000/60/EB

Nuorodos COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)
Atsakingas komitetas ENVI
Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

PECH
5.9.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas –
pranešimo plenariniame posėdyje data
Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data
Dorette Corbey
27.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)
Svarstymas komitete 20.11.2006 20.12.2006 0.0.0000
Priėmimo data 25.1.2007
Galutinio balsavimo rezultatai Vienbalsiai

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-
Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga 
Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz 
Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe 
Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine 
Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Duarte Freitas, James Nicholson

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)
Pastabos (pateikiamos tik viena kalba) ...


