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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramowa dyrektywa wodna1, przyjęta w 2000 r., określiła strategię na rzecz zapobiegania i 
kontroli zjawiska zanieczyszczenia wody przez substancje chemiczne. W przypadku wód 
powierzchniowych państwa członkowskie zostały zobowiązane do: zapobiegania pogarszaniu 
jakości wód powierzchniowych, zrealizowania celów w zakresie jakości środowiska 
naturalnego do roku 2015 oraz zaprzestania/stopniowego eliminowania zrzutów, emisji i strat 
„substancji priorytetowych” oraz „priorytetowych substancji niebezpiecznych” do roku 2025.
Nie ustanowiono jednak w owym czasie dokładnych definicji „(niebezpiecznych) substancji 
priorytetowych” oraz „jakości środowiska naturalnego”.  W 2001 r. Komisja wypełniła 
częściowo tę lukę, przedstawiając wykaz substancji wzbudzających szczególne 
zaniepokojenie2 (33 „substancje priorytetowe”, z czego 25 to substancje potencjalnie 
niebezpieczne).

Niniejszy wniosek ma na celu wypełnienie pozostałej luki poprzez ustanowienie norm jakości 
środowiska (zarówno limitów maksymalnych, mających zapobiec krótkotrwałym, 
nieodwracalnym konsekwencjom, jak i maksymalnych limitów rocznych, mających zapobiec 
długofalowym i trwałym konsekwencjom), ustanawiając wykaz umożliwiający weryfikację 
realizacji celów w zakresie ograniczania i/lub zaprzestania zrzutów, emisji i strat substancji 
wzbudzających szczególny niepokój oraz wykaz 13 „priorytetowych substancji 
niebezpiecznych”.

Sprawozdawca pozytywnie ocenia omawiany wniosek. Woda jest ważnym zasobem 
naturalnym, wykorzystywanym w postaci wody pitnej oraz w przemyśle i rolnictwie, dlatego 
powinna być chroniona na potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń. Zaproponowany wniosek 
ma ograniczyć koszty oczyszczania wody pitnej oraz zapewnić szersze możliwości sektorom 
przemysłowym dostarczającym bardziej ekologicznych technologii. Poza tym, dzięki 
uchyleniu 5 starszych dyrektyw, wniosek ten doprowadzi do ograniczenia obciążenia 
administracyjnego oraz do uproszczenia prawodawstwa, przyczyniając się tym samym do 
realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie „poprawy otoczenia regulacyjnego”.

Sprawozdawca uważa jednak równocześnie, że ogromne wyzwania stojące przed 
przedstawicielami przemysłu, związane z niezbędnymi dodatkowymi inwestycjami, powinny 
pozostawać w odpowiedniej proporcji do tych pozytywnych aspektów.

Po pierwsze, ramowa dyrektywa wodna zawiera szczegółowe przepisy zapewniające 
elastyczność w zakresie przestrzegania wyżej wskazanych terminów i norm środowiskowych 
oraz możliwość stosowania odstępstw, ze względu na brak możliwości technicznych, 
nieproporcjonalnie wysokie koszty, uwarunkowania naturalne oraz potrzeby społeczno-
ekonomiczne. Warunkiem uzyskania podwójnych korzyści w postaci lepszej ochrony i 
rozwoju gospodarczego jest dalsze wyjaśnienie prawnych aspektów stosowania tych 
przepisów w ramach wyznaczonych przez dyrektywę.

Ponadto wykaz substancji priorytetowych obejmuje także substancje występujące w 

  
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.
2 Dz.U. L 331 z 15.12.2000, str. 1.
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przyrodzie. Stanowi to wyzwanie dla producentów w przemyśle wykorzystujących surowce 
naturalne, które zawsze zawierać będą śladowe ilości takich substancji – część z nich zostanie 
ostatecznie uwolniona wskutek praw termodynamiki i ograniczonych możliwości obecnie 
stosowanych technologii kontrolnych. W związku z tym większy nacisk kładzie się na 
wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii, zgodnie z dyrektywą 96/61/WE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek nie przewiduje nowych 
mechanizmów kontroli emisji oraz zapewnia państwom członkowskim maksymalny możliwy 
zakres swobody przy wyborze środków wykonawczych na rzecz realizacji celów związanych 
z ochroną środowiska naturalnego. Równocześnie należy zaznaczyć, że w wyjątkowych 
przypadkach lepsze skutki mogą przynieść nowe działania na szczeblu 
wspólnotowym.Decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane na podstawie wyników 
szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem Komisji, państw członkowskich i 
zainteresowanych stron.Można tutaj skorzystać z procedury przewidzianej w art. 12 ramowej 
dyrektywy wodnej.

Należy wyważyć potrzeby związane z ochroną środowiska i prowadzeniem działalności 
gospodarczej.Z tej perspektywy z zadowoleniem przyjmuje się ustanowienie norm jakości 
środowiska (EQS), chroniących przez skutkami bezpośrednimi i pośrednimi, które przyczynią 
się zarówno do realizacji celów w zakresie ochrony, jak i zmniejszenia obciążeń dla państw 
członkowskich i gospodarki.Także w sytuacjach, w których jest zbyt wcześnie na określenie 
EQS, nie należy zarzucać przyjętej koncepcji.W podobnych przypadkach, jeżeli dane 
substancje wykazują właściwości bioakumulacyjne, zamiast wprowadzać EQS dotyczących 
potencjalnie zagrożonych przedziałów środowiska wodnego, należy objąć je monitoringiem w 
celu zapobieżenia poważnemu pogorszeniu stanu tych przedziałów, kontynuując 
równocześnie prace nad stworzeniem ogólnych, ochronnych EQS.Wniosek dotyczący 
dyrektywy wymaga wprowadzenia niezbędnych dostosowań pozwalających uregulować 
nierozstrzygnięte kwestie związane z zastosowaniem EQS w odniesieniu do osadów oraz 
fauny i flory w ramach  podejścia łączonego, z przejściowym charakterem takich EQS oraz 
nadrzędnym znaczeniem koncepcji ogólnych, ochronnych EQS.

Sprawozdawca sprzeciwia się wprowadzeniu całkowitego zakazu pogarszania stanu 
wód.Rozwiązanie takie wykraczałoby poza koncepcję zapobiegania pogarszaniu określoną w 
obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym oraz uniemożliwiłoby trwałe 
gospodarowanie wodami.

Wreszcie, sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje praktyczne podejście przyjęte przez 
Komisję, polegające na wyznaczeniu jasnych, zharmonizowanych i wiążących standardów na 
szczeblu wspólnotowym, zapobiegając tym samym zniekształceniu rynku. Dotyczy to jednak 
także oceny stanu jakości wód oraz wykorzystania dopuszczalnych maksymalnych stężeń w 
ramach podejścia łączonego przyjętego w art. 10 ramowej dyrektywy wodnej.W obu 
przypadkach możliwe jest skorzystanie z szeregu metod praktycznej realizacji tych procedur, 
co może doprowadzić do zróżnicowanych rezultatów.Brak ustanowienia obowiązkowych, 
zharmonizowanych metod uniemożliwia zagwarantowanie równych szans.Szczególną uwagę 
należy poświęcić przypadkom, w których zaproponowanym EQS nie towarzyszą metody 
analityczne o dostatecznie niskich granicach oznaczalności.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 4 PREAMBUŁY

(4) Od roku 2000 przyjęto wiele 
wspólnotowych aktów prawnych, które 
stanowią środki kontroli zanieczyszczeń 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w 
odniesieniu do poszczególnych substancji 
priorytetowych. Ponadto wiele środków 
ochrony środowiska wchodzi w zakres 
innego obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego. W związku z tym należy 
nadać priorytetowe znaczenie wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących instrumentów 
zamiast ustanawiania nowych instrumentów 
kontroli, które mogą powielić już 
obowiązujące.  

(4) Od roku 2000 przyjęto wiele 
wspólnotowych aktów prawnych, które 
stanowią środki kontroli zanieczyszczeń 
zgodnie z art. 16 ust. 6 dyrektywy 
2000/60/WE w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych.
Ponadto wiele środków ochrony środowiska 
wchodzi w zakres innego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego. W związku 
z tym należy nadać priorytetowe znaczenie 
wdrożeniu i przeglądowi obowiązujących 
instrumentów zamiast ustanawiania nowych 
instrumentów kontroli, które mogą powielić 
już obowiązujące.  

Uzasadnienie

Zamiast ogólnego odwołania do art. 16, należy odnieść się do art. 16 ust. 6, przewidującego 
expressis verbis potrzebę stosowania opłacalnych i proporcjonalnych środków kontrolnych.
Wykazy substancji zamieszczone w załączniku I i II zawierają substancje występujące w 
przyrodzie (np. metale), których śladowe ilości wykrywa się wszędzie. Aspekt ten wymaga 
podkreślenia, aby zapewnić możliwość praktycznej realizacji przewidzianych mechanizmów 
kontrolnych.

Poprawka 2
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11
dyrektywy 2000/60/WE.

dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 10 i 11
dyrektywy 2000/60/WE.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uniknięcie podważania wymogów art. 10 ramowej dyrektywy 
wodnej, który przewiduje bardziej rygorystyczne kontrole emisji niezależnie od najlepszych 
dostępnych technologii, jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia norm jakości środowiska 
(EQS).

Poprawka 3
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

5a) Jeżeli państwo członkowskie nie jest w 
stanie samodzielnie rozstrzygnąć 
zagadnienia, które wywiera wpływ na 
gospodarkę wodną, państwo to może zgłosić 
je Komisji zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2000/60/WE.  Państwo członkowskie 
powinno również móc zgłosić taką kwestię 
w przypadku, gdy bardziej opłacalne lub 
właściwe wydaje się zastosowanie środków 
wspólnotowych.  W takim przypadku 
Komisja powinna uruchomić procedurę 
wymiany informacji między wszystkimi 
państwami członkowskimi, po czym, jeżeli 
lepszym rozwiązaniem okaże się działanie 
na szczeblu wspólnotowym, Komisja 
powinna opublikować sprawozdanie oraz 
zaproponować odpowiednie środki. 

Poprawka 4
PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Środowisko wodne może ulegać 
zanieczyszczeniu chemicznemu zarówno w 
krótkim jak i w długim czasie i dlatego przy 
ustanawianiu norm jakości środowiska 

(9) Środowisko wodne może ulegać 
zanieczyszczeniu chemicznemu zarówno w 
krótkim jak i w długim czasie i dlatego przy 
ustanawianiu norm jakości środowiska 
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należy opierać się na danych dotyczących 
zarówno ostrych jak i chronicznych 
skutków. W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony środowiska wodnego i zdrowia 
ludzi, należy ustanowić średnie roczne 
normy jakości na poziomie zapewniającym 
ochronę przed długotrwałym narażeniem, a 
maksymalne dopuszczalne stężenia należy 
ustanowić na poziomie zapewniającym 
ochronę przed krótkotrwałym narażeniem.

należy opierać się na danych dotyczących 
zarówno ostrych jak i chronicznych 
skutków. W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony środowiska wodnego i zdrowia 
ludzi, należy ustanowić średnie roczne 
normy jakości na poziomie zapewniającym 
ochronę przed długotrwałym narażeniem, a 
maksymalne dopuszczalne stężenia należy 
ustanowić na poziomie zapewniającym 
ochronę przed krótkotrwałym narażeniem.
Zgodnie z podejściem łączonym 
ustanowionym w art. 10 dyrektywy 
2000/60/WE, harmonizacji wymaga 
zastosowanie maksymalnych 
dopuszczalnych stężeń, w szczególności 
traktowanie wartości izolowanych oraz 
procedura ustalania mechanizmów kontroli 
emisji.

Uzasadnienie

Maksymalne dopuszczalne stężenia mogą ulegać znacznym odchyleniom wskutek 
uwzględnienia wartości izolowanych i nie odnoszą się one do danego okresu, lecz mają 
charakter skokowy. W związku z tym wszelkie próby oszacowania lub prognozy takich 
wartości, konieczne w procedurach udzielania zezwoleń na emisje, będą mało obiektywne.  
Aby zapewnić równe szanse, konieczne jest opracowanie zharmonizowanych zasad 
regulujących te kwestie.

Poprawka 5
PUNKT 18 A PREAMBUŁY (nowy)

(18a) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) oraz utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów przewiduje rewizję 
mającą na celu ocenę stosowności 
kryteriów identyfikacji substancji trwałych, 
bioakumulacyjnych i toksycznych.  Komisja 
powinna odpowiednio zmienić załącznik X 
dyrektywy 2000/60/WE, jak tylko zmienione 
zostaną kryteria rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006.
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______________

1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006 str. 1

Uzasadnienie

Stwierdzono, że kryteria PBT zawarte w REACH są niedostateczne. Są one tak sztywne, że nie 
zidentyfikowano prawie żadnych substancji PBT. Niestety te same kryteria zostały 
zastosowane przy rewizji załącznika X dyrektywy 2000/60/WE. Gdy tylko kryteria dotyczące 
substancji PBT zawarte w REACH zostaną zmienione, Komisja powinna zmienić załącznik X.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

2. Państwa członkowskie zapewniają, na 
podstawie monitorowania stanu wód 
przeprowadzanego zgodnie z art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, że stężenia 
substancji wymienionych z częściach A i B 
załącznika I nie wzrastają w osadach oraz 
faunie i florze.

2. Państwa członkowskie monitorują 
stężenia substancji wymienionych w 
częściach A i B załącznika I, w 
odpowiednich przypadkach w faunie i 
florze, osadach oraz zawiesinach stałych w 
przypadkach, gdy substancje te wykazują 
znaczną zdolność do akumulacji w tych 
przedziałach i jeżeli normy jakości 
środowiska dotyczące fazy wodnej, 
ustanowione w częściach A i B załącznika 
I, nie zapewniają dostatecznej ochrony 
organizmów przed zatruciem wtórnym lub 
organizmami bentosowymi.  Państwa 
członkowskie gwarantują, że Stężenia 
monitorowanych substancji nie wzrastają 
znacząco w okresie przeglądu planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu, 
przewidzianym w art. 13 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.
W każdym razie państwa członkowskie 
obejmują monitoringiem 
heksachlorobenzen, heksachlorobutadien 
oraz rtęć metylową.

Uzasadnienie

Ogólne ochronne normy jakości środowiska (EQS) dotyczące stanu wód służą zasadzie 
ostrożności, lecz utrzymują koszty monitorowania i stosowania tychże norm na niższym 
poziomie. Jeżeli tego typu normy jakości środowiska nie są dostępne z tych samych powodów, 



AD\654947PL.doc 9/14 PE 380.994v02-00

PL

które zostały wymienione powyżej, powinien obowiązywać zakaz „poważnego” pogorszenia 
się stanu tych przedziałów (tendencja zwyżkowa stężenia) przy jednoczesnym monitorowaniu 
stężeń substancji priorytetowych w odpowiednich osadach, faunie i florze lub zawiesinach 
stałych. Całkowity zakaz pogorszenia uniemożliwiłby zrównoważone zarządzanie wodami i 
nie jest przewidziany ani w obecnym prawodawstwie UE dotyczącym wody, ani w samej 
ramowej dyrektywie wodnej.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 A (nowy)

4a. 4a. Normy jakości środowiska 
wymienione w ust. 1 - 3 są bez uszczerbku 
dla wymogów dyrektywy Rady 98/83/WE 
ani art. 7 dyrektywy 2000/60/WE 
dotyczących partii wody wykorzystywanych 
do pozyskiwania pitnej, które mogą być 
bardziej rygorystyczne.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w przepisach wykonawczych zaznaczyć, że normy jakości środowiska nie 
naruszają konkretnych wymogów wspólnotowych w sprawie wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5

5. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE ustanowić obowiązkowe 
metody obliczeniowe, o których mowa w 
pkt 3 części C załącznika I do niniejszej 
dyrektywy.

5. Komisja, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE i w 
terminie dwóch lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, ustanawia
obowiązkowe metody obliczeniowe, 
przynajmniej w zakresie kwestii, o których 
mowa w części C załącznika I do niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować jednakowy poziom ochrony oraz zapobiec zniekształceniu konkurencji 
między państwami członkowskimi, niezbędne jest wyznaczenie obligatoryjnej metodologii. W 
celu uzupełnienia odpowiednich zapisów w art. 8 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE, ustanowiony 
zostaje sztywny termin na określenie tych metod.

Poprawka 9
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ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

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.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
przejściowe obszary przekroczenia, w 
których stężenie jednej lub kilku substancji 
zanieczyszczających może przekroczyć 
odpowiednie normy jakości środowiska, o 
ile nie przeszkadza to zgodności pozostałego 
akwenu wody powierzchniowej z tymi 
normami.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyraźny zapis, że najważniejsza jest zgodność z celami dyrektywy 
2000/60/WE. Słowo „przeszkadza” zostało już użyte w porównywalnym zapisie w art. 4 ust. 8 
tej dyrektywy.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE i 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006, państwa 
członkowskie opracowują wykaz emisji, 
zrzutów i strat wszystkich substancji 
priorytetowych i substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I dla każdego 
dorzecza lub jego części znajdujących się na 
ich terytorium.

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE i 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006, państwa 
członkowskie opracowują wykaz emisji, 
zrzutów i strat wszystkich substancji 
priorytetowych i substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I dla każdego 
dorzecza lub jego części znajdujących się na 
ich terytorium, w tym źródeł emisji, zrzutów 
i strat oraz odpowiednie mapy.
Państwa członkowskie ujmują w wykazie 
wszystkie środki kontroli emisji podjęte w 
następstwie emisji, zrzutów i strat 
substancji priorytetowych oraz substancji 
zanieczyszczających.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, że wykaz powinien zawierać źródła emisji, zrzutów i strat substancji 
priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających. Powinny być one ujmowane w 
wykazie w celu większej przejrzystości.

Ze względu na zobowiązania państw członkowskich dotyczące zmniejszenia lub zaprzestania 
emisji, zrzutów lub strat substancji priorytetowych, ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt iv) 
dyrektywy 2000/60/WE, państwa członkowskie powinny ująć w swym wykazie informację 
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dotyczącą tych środków.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 4 USTĘP 2 AKAPIT DRUGI A (nowy)

Państwa członkowskie mogą wykorzystać 
do przygotowania wykazów informacje 
dotyczące emisji, zrzutów i strat 
zgromadzone od daty wejścia w życie 
dyrektywy 2000/60/WE, o ile takie 
informacje spełniają te same wymogi 
jakościowe, które muszą spełniać 
informacje, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia wyników „wcześniejszych 
działań”. Przy ocenie postępów Komisja powinna uwzględniać także te dodatkowe 
informacje.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5 AKAPIT PIERWSZY A (nowy)

Przy dokonywaniu tego sprawdzenia 
Komisja uwzględnia:
- wykonalność techniczną i 
proporcjonalność;
- zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik;
- występowanie naturalnego stężenia w 
terenie.

Uzasadnienie

Przy ocenie postępów państw członkowskich w realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1 lit. 
a) ppkt iv) dyrektywy 2000/60/WE, Komisja uwzględnia czynniki ograniczające zakres 
możliwych środków.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 4 USTĘP 6A (nowy)

6a. Jeżeli środki na rzecz realizacji celu 
wymienionego w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt iv) 
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dyrektywy 2000/60/WE są technicznie 
niewykonalne lub nieproporcjonalnie 
kosztowne, państwa członkowskie mogą 
zastosować właściwe przepisy art. 4 ust. 4 i 
ust. 5 tej dyrektywy.

Uzasadnienie

W związku obecnym brzmieniem wniosku, należy wyjaśnić kwestię zastosowania art. 4 ust. 4 i 
5 dyrektywy 2000/60/WE w zakresie realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt iv).

Poprawka 14
ARTYKUŁ 4A (nowy)

Artykuł 4a
Nowe wspólnotowe mechanizmy kontroli 

emisji
1. W przypadku, gdy na mocy art. 12 ust. 1 
dyrektywy 2006/60/WE państwo 
członkowskie zgłasza kwestię, która nie 
może być rozwiązana na szczeblu państwa 
członkowskiego, lub też zgłasza, że 
zastosowanie środków wspólnotowych 
wydaje się bardziej oszczędną i właściwą 
metodą rozwiązania danego problemu, 
Komisja organizuje procedurę wymiany 
informacji ze wszystkimi państwami 
członkowskimi oraz właściwymi 
zainteresowanymi stronami w celu oceny, 
czy działania wspólnotowe są konieczne lub 
byłyby bardziej oszczędne i odpowiednie, a 
następnie publikuje sprawozdanie z tej 
oceny, które przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
2. Jeżeli sprawozdanie Komisji potwierdzi 
potrzebę oszczędności lub właściwości 
działań wspólnotowych, Komisja proponuje 
odpowiednie środki w terminie dwóch lat od 
daty publikacji tego sprawozdania.

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się decyzję Komisji o nieproponowaniu w niniejszej dyrektywie 
nowych wspólnotowych mechanizmów kontroli emisji zgodnie z art. 16 ust. 6 dyrektywy 
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2000/60/WE. Jednakże procedura przewidziana w art. 12 dyrektywy 2000/60/WE stanowi 
dodatkową możliwość do wykorzystania w przypadku specyficznych problemów. W niniejszej 
poprawce podkreślono możliwość skorzystania z tej procedury, określając szczegółowo jej 
przebieg.
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