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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2000 m. priimtoje Vandens pagrindų direktyvoje1 buvo numatyta cheminės vandens taršos 
prevencijos ir kontrolės strategija. Kalbant apie paviršinį vandenį, buvo reikalaujama, kad 
valstybės narės užkirstų kelią paviršinių vandenų kokybės blogėjimui siekiant aplinkos 
kokybės tikslų iki 2015 m. ir siekiant iki 2025 m. sumažinti ar palaipsniui panaikinti 
vadinamųjų prioritetinių medžiagų ir prioritetinių kenksmingųjų medžiagų išmetimą, 
išleidimą ir nuostolius. Vis dėlto, tuo metu nebuvo nustatytos tikslios vadinamųjų prioritetinių 
(kenksmingųjų) medžiagų ir aplinkos kokybės apibrėžtys. 2001 m. Komisija iš dalies pašalino 
šią spragą, nustatydama ypatingą susirūpinimą keliančias medžiagas2 (33 prioritetines 
medžiagas, iš kurių 25 – galimai pavojingos).

Šio pasiūlymo tikslas – visiškai užpildyti likusią spragą nustatant aplinkos kokybės standartus 
(ir aukščiausią ribą siekiant išvengti trumpalaikių negrįžtamų pasekmių, ir didžiausią metinį 
vidurkį siekiant išvengti ilgalaikių ir nuolatinių rezultatų), sudarant sąrašą, pagal kurį būtų 
galima patikrinti, ar pasiekti ypatingą susirūpinimą keliančių medžiagų išmetimo, išleidimo ir 
nuostolių mažinimo ir (arba) nutraukimo tikslai, ir sudaryti 13 „prioritetinių pavojingų 
medžiagų“ sąrašą.

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą. Vanduo – tai svarbus gamtos 
išteklius, kuris naudojamas geriamam vandeniu gauti, taip pat pramonėje ir žemės ūkyje, todėl 
jis turi būti saugomas, kad juo būtų galima naudotis ir dabar, ir ateityje. Šiuo pasiūlymu 
tikimasi sumažinti geriamo vandens valymo išlaidas ir padidinti galimybes pramonei pateikti 
švaresnes technologijas. Be to, panaikinus penkias ankstesnes direktyvas, pasiūlymu bus 
sumažinama administracinė našta ir supaprastinami teisės aktai, ir taip bus prisidėta prie 
Europos Sąjungos tikslo dėl geresnio reglamentavimo.

Vis dėlto, nuomonės referentas mano, kad šie teigiami aspektai turėtų būti suderinti su 
būsimais dideliais sunkumais, su kuriais susidurs pramonė, nes reikės papildomų investicijų.

Pirma, Vandens pagrindų direktyvoje buvo nustatytos tam tikros nuostatos, leidžiančios 
lanksčiai taikyti pirmiau minėtus terminus ir aplinkos standartus bei nuo jų nukrypti dėl 
techninio įgyvendinamumo, neproporcingų išlaidų, natūralių sąlygų ar socialinių ir 
ekonominių poreikių. Siekiant turėti dvigubos naudos iš geresnės apsaugos ir ekonominės 
plėtros reikia toliau teisiškai išaiškinti šių nuostatų naudojimą šioje direktyvoje.

Be to, prioritetinių medžiagų sąrašas apima medžiagas, kurios atsiranda gamtoje. Tai kelia 
sunkumų pramonės gamyboje naudojant žaliavas, kuriose visuomet pasitaiko šių medžiagų, 
kurios galų gale vis tiek bus išmestos taikant termodinaminius įstatymus ir dėl turimų 
kontrolės būdų ribotumo, pėdsakų. Taigi sustiprinamos nuorodos į geriausių turimų gamybos 
būdų taikymą, kaip numatyta Direktyvoje 96/61/EB.  

Nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad pasiūlyme nenumatyta naujos išmetimo 
kontrolės ir valstybėms narėms leidžiama būti itin lanksčioms pasirenkant įgyvendinančias 

  
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 331, 2001 12 15, p. 1.



PE 380.994v02-00 4/12 AD\654947LT.doc

LT

priemones siekiant aplinkos tikslų. Vis dėlto, išskirtiniais atvejais gali būti efektyvu taikyti 
naują Bendrijos priemonę. Tokie sprendimai turėtų būti grindžiami išsamiomis 
konsultacijomis su Komisija, valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis. Šiuo tikslu 
galėtų būti taikoma Vandens pagrindų direktyvos 12 straipsnyje numatyta tvarka.

Turėtų būti suderinta apsauga ir ekonominė veikla. Šiuo požiūriu aplinkos kokybės standartų 
(AKS), kurie padeda apsaugoti nuo tiesioginio ir netiesioginio poveikio, nustatymas yra 
sveikintinas ir padės pasiekti apsaugos ir mažiausios naštos valstybėms narėms ir ekonomikai 
tikslus. Jei kol kas dar negalima nustatyti AKS, turėtų būti laikomasi pasirinktos koncepcijos.
Tokiais atvejais ir kai atitinkamos medžiagos turi biologinio kaupimosi savybių, užuot 
nustačius galimai rizikingų vietų AKS, jas reikėtų stebėti siekiant išvengti didelio 
pablogėjimo tol, kol bus toliau rengiami bendri apsaugos AKS. Dėl neišspręstų klausimų, 
susijusių su nuosėdų ir biotos AKS naudojimu pagal bendruosius principus, laikino tokių 
AKS pobūdžio ir bendrų apsaugos AKS koncepcijos pranašumo reikia atlikti atitinkamus 
pasiūlymo dėl šios direktyvos patikslinimus.

Nuomonės referentas prieštarauja, kad būtų visiškai užkirstas kelias pablogėjimui. Tai 
peržengtų pablogėjimo prevencijos koncepcijos, numatytos dabartiniuose Bendrijos teisės 
aktuose, ribas ir tvarus vandens ūkio valdymas taptų neįmanomu.

Nuomonės referentas taip pat teigiamai vertina Komisijos pasirinktą praktinį požiūrį siekiant 
nustatyti aiškius, suderintus ir privalomus standartus Bendrijos lygiu išvengiant rinkos 
iškraipymo. Tačiau tai taikoma ir vandens kokybės būklės vertinimui ir leistinos didžiausios 
koncentracijos naudojimui pagal Vandens pagrindų direktyvos 10 straipsnyje numatytus 
bendruosius principus. Ir vertinimą, ir naudojimą praktiškai galima įgyvendinti keliais būdais, 
kurie turėtų skirtingus rezultatus. Negalima sukurti vienodų veiklos galimybių be suderintų ir 
privalomų metodų. Ypatingą dėmesį reikia skirti tiems atvejams, kai siūlomų AKS neatitinka 
analitiniai metodai su gana maža kiekybinio įvertinimo ribine verte.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Nuo 2000 m. buvo priimta daug 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnį
nustatomos taršos kontrolės priemonės 

(4) Nuo 2000 m. buvo priimta daug 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 6 dalį
nustatomos taršos kontrolės priemonės 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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atskiroms prioritetinėms medžiagoms. Be to, 
daug aplinkos apsaugos priemonių patenka į 
kitų galiojančių Bendrijos teisės aktų 
taikymo sritį. Todėl, pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir persvarstomi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės, kad būtų išvengta 
galiojančių priemonių dubliavimo.

atskiroms prioritetinėms medžiagoms. Be to, 
daug aplinkos apsaugos priemonių patenka į 
kitų galiojančių Bendrijos teisės aktų 
taikymo sritį. Todėl, pirmiausia turėtų būti 
įgyvendinami ir persvarstomi galiojantys 
teisės aktai, o ne nustatomos naujos 
kontrolės priemonės, kad būtų išvengta 
galiojančių priemonių dubliavimo.

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti ne 16 straipsnį, o 16 straipsnio 6 dalį, kurioje aiškiai išdėstytas ekonomiškų 
ir atitinkamo lygio kontrolės priemonių poreikis. I ir II prieduose pateikiami medžiagų 
sąrašai apima paprastai pasitaikančias medžiagas (pvz., metalus), kurių pėdsakų būna visur.
Siekiant, kad kontrolė būtų veiksminga, reikia pabrėžti šį aspektą.

Pakeitimas 2
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

5) Dėl prioritetinių medžiagų, išmetamų iš 
sutelktųjų ir pasklidųjų taršos šaltinių, 
kontrolės, nurodytos Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 6 ir 8 dalyse, valstybėms 
narėms būtų ekonomiškiau ir proporcingiau 
prireikus papildomai greta kitų galiojančių 
Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo į 
priemonių programą, kuri turi būti parengta 
kiekvienam upių baseinui pagal Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnį, įtraukti 
atitinkamas kontrolės priemones.

5) Dėl prioritetinių medžiagų, išmetamų iš 
sutelktųjų ir pasklidųjų taršos šaltinių, 
kontrolės, nurodytos Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 6 ir 8 dalyse, valstybėms 
narėms būtų ekonomiškiau ir proporcingiau 
prireikus papildomai greta kitų galiojančių 
Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo į 
priemonių programą, kuri turi būti parengta 
kiekvienam upių baseinui pagal Direktyvos 
2000/60/EB 10 ir 11 straipsnius, įtraukti 
atitinkamas kontrolės priemones.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nesusilpninti Vandens pagrindų direktyvos 10 straipsnio 
reikalavimo, pagal kurį būtinos griežtesnės išmetamų teršalų kontrolės priemonės, remiantis 
geriausiais prieinamais metodais, kai reikia atitikti aplinkos kokybes standartus.

Pakeitimas 3
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(5a) Jei vandens ūkio tvarkybai įtakos 
turinčio klausimo negali išspręsti pati 
valstybė narę, ta valstybė narė apie tai gali 
pranešti Komisijai pagal Direktyvos 
2000/60/EB 12 straipsnį. Valstybė narė apie 



PE 380.994v02-00 6/12 AD\654947LT.doc

LT

tokį klausimą turėtų galėti pranešti ir tada, 
kai atrodo, jog Bendrijos priemonės būtų 
ekonomiškai efektyvesnės ar tinkamesnės.
Tokiu atveju Komisija turėtų pradėti 
informacijos mainus su visomis valstybėmis 
narėmis ir, jei pasirodo, kad būtų 
tinkamiau imtis veiksmų Bendrijos mastu,
Komisija turėtų paskelbti pranešimą ir 
pasiūlyti priemonių.

Pakeitimas 4
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Vandenį gali veikti cheminė tarša ir 
trumpą, ir ilgą laiką, todėl nustatant AKS 
kaip pagrindas turėtų būti naudojami ir 
ūmaus, ir nuolatinio poveikio duomenys.
Siekiant užtikrinti tinkamą vandens ir 
žmonių sveikatos apsaugą, turėtų būti 
nustatyti vidutiniai metiniai kokybės 
standartai tokiu lygmeniu, kad būtų 
užtikrinta apsauga nuo ilgalaikio poveikio, ir 
didžiausios leistinos koncentracijos, kad 
būtų užtikrinta apsauga nuo trumpalaikio 
poveikio.

(9) Vandenį gali veikti cheminė tarša ir 
trumpą, ir ilgą laiką, todėl nustatant AKS 
kaip pagrindas turėtų būti naudojami ir 
ūmaus, ir nuolatinio poveikio duomenys.
Siekiant užtikrinti tinkamą vandens ir 
žmonių sveikatos apsaugą, turėtų būti 
nustatyti vidutiniai metiniai kokybės 
standartai tokiu lygmeniu, kad būtų 
užtikrinta apsauga nuo ilgalaikio poveikio, ir 
didžiausios leistinos koncentracijos, kad 
būtų užtikrinta apsauga nuo trumpalaikio 
poveikio. Reikia suderinti didžiausios 
leistinos koncentracijos taikymą, ypač 
nuokrypių traktavimą, pagal Direktyvos 
2000/60/EB 10 straipsnyje numatytus 
bendruosius principus ir išmetimo 
kontrolės nustatymą.

Pagrindimas

Didžiausia leistina koncentracija dėl nuokrypių būna taikoma šališkai. Jai nėra taikomi jokie 
laikotarpiai ir savo pobūdžiu ji yra atskira. Taigi bet koks bandymas įvertinti ar numatyti 
tokias vertes, o tai būtina taikant išmetimo leidimų tvarką, bus itin šališkas. Siekiant sudaryti 
vienodas veiklos sąlygas, reikia nustatyti suderintas šių klausimų sprendimo taisykles.

Pakeitimas 5
18A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(18a) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
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registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiančiame 
Europos cheminių medžiagų agentūrą1, 
numatytas svarstymas, skirtas patvarių, 
bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų 
nustatymo kriterijų tinkamumui įvertinti.
Komisija turėtų nedelsdama atitinkamai iš 
dalies pakeisti Direktyvos 2000/60/EB 10 
priedą, kai tik bus pataisyti Reglamente 
(EB) Nr. 1907/2006 numatyti kriterijai.
______________
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pagrindimas

Buvo nustatyta, kad patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų nustatymo kriterijai 
pagal REACH reglamentą yra nepakankami. Jie tokie griežti, kad beveik nebuvo nustatyta 
patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų. Deja, tie patys kriterijai buvo taikomi dar 
kartą svarstant Direktyvos 2000/60/EB X priedą. Kai tik bus pataisyti minėtieji kriterijai 
pagal REACH reglamentą, Komisija turėtų dar kartą svarstyti X priedą.

Pakeitimas 6
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Valstybės narės užtikrina, remdamosi 
vandens būklės stebėsena, atliekama pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį, kad I 
priedo A ir B dalyse išvardytų medžiagų 
koncentracijos nuosėdose ir biotoje 
nedidėtų.

2. Valstybės narės stebi I priedo A ir B 
dalyse išvardytų medžiagų koncentraciją 
atitinkamai biotoje, nuosėdose ar kietosiose 
medžiagose, jei šios medžiagos turi didelį 
kaupimosi potencialą šiose vietose ir jei 
taikant vandens fazės aplinkos kokybės 
standartus, kaip numatyta I priedo A ir B 
dalyse, organizmai nepakankamai 
apsaugomi nuo antrinio apsinuodijimo ar 
bestuburių organizmų. Valstybės narės 
užtikrina, kad stebimų medžiagų 
koncentracija labai nepadidėtų per 
Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje numatyto upės baseino valdymo 
plano patikslinimo laikotarpį.
Valstybės visada stebi heksachlorbenzeno, 
heksachlorbutadieno ir metilo gyvsidabrio 
kiekį.

Pagrindimas

Bendri aplinkos kokybės standartai (AKS), skirti vandens fazei, atitinka apsaugos principą, 
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bet mažesnės jų stebėsenos ir laikymosi išlaidos. Kol tokių AKS nėra nustatyta, dėl tokių 
pačių priežasčių, kaip nurodyta anksčiau, taikomas didelio pablogėjimo (didėjimo 
tendencijos) draudimas, o prioritetinių medžiagų koncentracija nuosėdose, biotoje ar 
kietosiose medžiagose stebima. Visiškas pablogėjimo uždraudimas padarytų neįmanomą 
subalansuotą vandens valdymą ir jo nėra numatyta nei dabartiniuose ES teisės aktuose dėl 
vandens, nei pačioje Vandens pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 7
2 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

4a. 1–3 dalyse minimi aplinkos kokybės 
standartai nepažeidžia Tarybos direktyvos 
98/83/EB ir Direktyvos 2000/60/EB 
7 straipsnio dėl vandenims, iš kurių 
imamas geriamasis vanduo, keliamų 
reikalavimų, kurie gali būti griežtesni.

Pagrindimas

Įtvirtinamose nuostatose svarbu nurodyti, kad aplinkos kokybės standartai nepažeidžia 
konkrečių Bendrijos reikalavimų, susijusių su žmonėms vartoti skirtu vandeniu.

Pakeitimas 8
2 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatyti 
privalomus apskaičiavimo metodus, 
nurodytus šios direktyvos I priedo C dalies 
3 punkto antrojoje pastraipoje.

5. Komisija Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos nustato privalomus 
apskaičiavimo metodus bent tiems 
klausimams, kurie nurodyti šios direktyvos 
I priedo C dalyje.

Pagrindimas

Siekiant suteikti to paties lygio apsaugą ir išvengti konkurencijos iškraipymo valstybėse 
narėse, reikalingi privalomi metodai. Siekiant papildyti atitinkamą Direktyvos 2000/60/EB 8 
straipsnio 3 dalies nuostatą, pateikiamas konkretus šių metodų nustatymo terminas.

Pakeitimas 9
3 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valstybės narės nustato pereinamąsias 
viršijimo zonas, kuriose vieno arba daugiau 

1. Valstybės narės nustato pereinamąsias 
viršijimo zonas, kuriose vieno arba daugiau 
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teršalų koncentracijos gali viršyti 
atitinkamus aplinkos kokybės standartus 
tiek, kiek jos nedaro poveikio tam, kad 
likusi paviršinio vandens telkinio dalis 
atitiktų tuos standartus.

teršalų koncentracijos gali viršyti 
atitinkamus aplinkos kokybės standartus 
tiek, kiek jos netrukdo tam, kad likusi 
paviršinio vandens telkinio dalis atitiktų tuos 
standartus.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad pirmenybė turi būti teikiama Direktyvos 2000/60/EB tikslų 
atitikimui. Formuluotė dėl „netrukdymo“ jau naudojama panašioje taisyklėje, numatytoje 
direktyvos 4 straipsnio 8 dalyje.

Pakeitimas 10
4 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Remiantis informacija, surinkta pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 5 ir 8 straipsnius ir 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, 
valstybės narės sudaro visų prioritetinių 
medžiagų ir teršalų, išvardytų I priedo A ir B 
dalyse, išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
sąrašą kiekvienam upės baseinui arba jo 
daliai savo teritorijoje.

1. Remiantis informacija, surinkta pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 5 ir 8 straipsnius ir 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, 
valstybės narės sudaro visų prioritetinių 
medžiagų ir teršalų, išvardytų I priedo A ir B 
dalyse, išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
sąrašą kiekvienam upės baseinui arba jo 
daliai savo teritorijoje, įskaitant išmetimo, 
išleidimo ir nuotėkių šaltinius bei 
atitinkamus žemėlapius.

Valstybės narės įtraukia visas išmestų 
teršalų kontrolės priemones, kurių buvo 
imtasi po sąraše išvardytų prioritetinių 
medžiagų ir teršalų išmetimo, išleidimo ir 
nuotėkių.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad sąraše turi būti nurodyti prioritetinių medžiagų ir kitų teršalų 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių šaltiniai. Siekiant didesnio skaidrumo, jie turi būti pažymėti 
žemėlapiuose.

Atsižvelgdamos į savo įsipareigojimus sustabdyti ar siekti, kad laipsniškai išnyktų 
prioritetinių pavojingų medžiagų išmetimas, išleidimas ar nuotėkiai, kaip numatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, valstybės narės į savo 
sąrašus turėtų įtraukti informaciją apie tokias priemones.

Pakeitimas 11
4 STRAIPSNIO 2 DALIES 2A PASTRAIPA (nauja)
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Valstybės narės, rengdamos sąrašus, gali 
naudoti informaciją apie išmetimus, 
išleidimus ir nuostolius, kuri buvo surinkta 
iki Direktyvos 2000/60/EB įsigaliojimo, su 
sąlyga, kad tokia informacija atitinka tuos 
pačius reikalavimus, kurie taikomi 1 dalyje 
nurodytai informacijai.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista parodyti „ankstyvųjų veiksmų“ rezultatus. Komisija, 
įvertindama pažangą, turėtų atsižvelgti į šią papildomą informaciją.

Pakeitimas 12
4 STRAIPSNIO 5 DALIES 1A PASTRAIPA (nauja)

Komisija, atlikdama šį patikrinimą, 
atsižvelgia į:
– techninį įgyvendinamumą ir 
proporcingumą;
– geriausių turimų gaminimo būdų 
taikymą;
– natūralios foninės koncentracijos 
buvimą.

Pagrindimas

Komisija, vertindama valstybių narių pažangą siekiant Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 
1 dalies a punkto iv papunktyje numatyto tikslo, atsižvelgia į sąlygas, kurios riboja galimų 
priemonių apimtį.

Pakeitimas 13
4 STRAIPSNIO 6A DALIS (nauja)

6a. Kai techniškai neįmanoma įgyvendinti 
priemonių, skirtų Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje 
numatytam tikslui pasiekti, arbai kai jos 
neproporcingai brangios, valstybės narės 
gali taikyti atitinkamas šios direktyvos 
4 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas.
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Pagrindimas

Esant dabartinei formuluotei reikia paaiškinti, kaip taikyti Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 4 ir 5 dalis 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje numatytam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 14
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
Naujos Bendrijos išmetamų teršalų 

kontrolės priemonės
1. Jei pagal Direktyvos 2000/60/EB 
12 straipsnio 1 dalį valstybė narė praneša 
apie problemą, kurios ji negali išspręsti 
valstybės narės lygiu, arba praneša, kad 
Bendrijos priemonės būtų ekonomiškai 
veiksmingesnės ar tinkamesnės išspręsti 
tokią problemą, Komisija surengia visų 
valstybių narių ir suinteresuotų šalių 
apsikeitimą informacija, kad įvertintų, ar 
Bendrijos priemonė yra reikalinga ir būtų 
ekonomiškai veiksmingesnė ir tinkama bei 
paskelbia pranešimą, kurį pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
2. Jei Komisijos pranešime nurodoma, kad  
Bendrijos priemonė yra reikalinga, 
ekonomiška ar tinkama, Komisija per 
dvejus metus nuo pranešimo paskelbimo 
pasiūlo tinkamas priemones.

Pagrindimas

Komisijos sprendimas nesiūlyti naujų Bendrijos išmetamų teršalų kontrolės priemonių pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 6 dalį yra sveikintinas. Nepaisant to, Direktyvos 
2000/60/EB 12 straipsnyje numatyta tvarka yra papildoma konkrečių problemų sprendimo 
galimybė.  Šiame pakeitime ši galimybė pabrėžiama bei sukonkretinama tvarka.
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