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vandens politikos srityje, iš dalies keičiančios Direktyvą 2000/60/EB

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 20
1 konstatuojamoji dalis

(1) Paviršinio vandens cheminė tarša kelia 
pavojų vandeniui: jos padariniais gali būti 
ūmus ir nuolatinis vandens organizmų 
toksiškumas, kaupimasis ekosistemoje ir 
buveinių bei biologinės įvairovės nykimas, 
taip pat pavojai žmonių sveikatai.

(1) Paviršinio vandens cheminė tarša kelia 
pavojų vandeniui: jos padariniais gali būti 
ūmus ir nuolatinis vandens organizmų 
toksiškumas, kaupimasis ekosistemoje ir 
buveinių bei biologinės įvairovės nykimas, 
taip pat pavojai žmonių sveikatai. Tarša visų 
pirma turėtų būti nustatoma ir su ja turėtų 
būti kuo veiksmingiau ekonominiu ir 
aplinkos aspektais kovojama teršalų 
susidarymo vietoje.

Or. de

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis panaši į Vandens pagrindų direktyvos 11 konstatuojamąją dalį, ir 
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joje minimas poreikis kontroliuoti taršą teršalų susidarymo vietoje, taikant principą „teršėjas 
moka“, atsargumo ir prevencijos principus.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 21
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Remdamosi Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 1 ir 8 dalimis, valstybės narės 
turėtų įgyvendinti reikiamas priemones 
siekdamos, kad laipsniškai mažėtų 
prioritetinių medžiagų išmetimas ir būtų 
nutrauktas arba palaipsniui panaikintas 
prioritetinių pavojingų medžiagų 
išmetimas, išleidimas ar nuotėkiai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad pasiūlymas yra Vandens pagrindų direktyvos antrinė direktyva, ir 
todėl, kaip ir Vandens pagrindų direktyvoje, iš valstybių narių neturėtų būti reikalaujama 
pasiūlymo tikslams pasiekti imtis neproporcingai brangių arba techniniu požiūriu neįmanomų 
priemonių.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 22
4 konstatuojamoji dalis
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(4) Nuo 2000 m. buvo priimta daug 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnį 
nustatomos taršos kontrolės priemonės 
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.

(4) Nuo 2000 m. buvo priimta daug 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnį 
nustatomos taršos kontrolės priemonės 
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. Jeigu 
laikytis aplinkos kokybės standartų galima 
tik apribojant atskirų medžiagų naudojimą 
arba uždraudžiant jas naudoti, šios 
priemonės turi būti įgyvendinamos esamais 
arba naujais Bendrijos teisės aktais, ypač 
remiantis 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB 
ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas įvairiose vietovėse statyti gamyklas ir dėl 
priežasčių, susijusių su kompetencija, teisinius apribojimus arba draudimus naudoti tam 
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tikras konkrečias chemines medžiagas galima pradėti taikyti tik Bendrijos teisės lygmeniu. 
Tais atvejais, kai tarša patenka į vandenį iš pasklidųjų taršos šaltinių, neįmanoma užtikrinti 
aplinkos kokybės standartų laikymosi nacionalinėmis kontrolės priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 23
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 
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. 

(4) Nuo 2000 m. buvo priimta daug 
Bendrijos teisės aktų, kuriuose pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnį 
nustatomos taršos kontrolės priemonės 
atskiroms prioritetinėms medžiagoms. Be to, 
daug aplinkos apsaugos priemonių patenka į 
kitų galiojančių Bendrijos teisės aktų 
taikymo sritį. Todėl trumpu laikotarpiu 
pirmiausia turėtų būti įgyvendinami ir 
persvarstomi galiojantys teisės aktai, o ne 
nustatomos naujos kontrolės priemonės, kad 
būtų išvengta galiojančių priemonių 
dubliavimo. Vis dėlto, perdavus valstybių 
narių pagal Direktyvos 2000/60/EB 
13 straipsnį parengtus upių baseino 
valdymo planus ir remiantis tos Direktyvos 
11 straipsniu parengtą priemonių
programą, Komisija įvertina, ar, 
įgyvendinus ir persvarsčius esamas 
priemones, Direktyvos 2000/60/EB tikslai 
pasiekti galutinai ir ar remiantis šia 
direktyva reikia imtis konkrečių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija nusprendė nekreipti dėmesio į Vandens pagrindų direktyvoje nustatytas pareigas iki 
2003 m. pabaigos pateikti pasiūlymų dėl teršalų išmetimo kontrolės priemonių. Galbūt 
kitomis Bendrijos priemonėmis ir galima pasiekti tą patį tikslą, bet remiantis valstybių narių 
pateiktomis priemonių programomis reikia įvertinti, ar kituose teisės aktuose įtvirtintos 
priemonės yra pakankamos Vandens pagrindų direktyvos tikslams pasiekti.
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Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 24
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 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.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 25
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, valstybės narės 
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, privalo įtraukti 
atitinkamas kontrolės priemones. Siekiant 
vidaus rinkoje išsaugoti vienodas 
konkurencijos sąlygas, nustatant 
prioritetinių medžiagų sutelktųjų šaltinių 
ribojimo priemones visada remiamasi 
Direktyvoje 96/61/EB įtvirtintu geriausių 
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turimų technologijų principu.

Or. en

Pagrindimas

Sutelktiesiems šaltiniams valstybių narių taikomos priemonės daro poveikį vietovių, kuriose 
įsteigtos įmonės, konkurencingumui ir todėl turi būti orientuojamos į visoje Europoje 
vienodus standartus. Priėmus Direktyvą 96/61/EB buvo įvestas visoje Europoje vienodas 
pramoninėms vietovėms taikomas standartas. Be to, Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje 
įtvirtintuose bendruosiuose principuose numatytos Bendrijos priemonės teršalų išmetimui 
mažinti. Naudojant geriausias turimas technologijas galima užtikrinti, kad bus pasiektas 
vienodas mažiausias leistinas išleidimo į vandenį standartas, labai padėsiantis mažinti 
išmetimą iš sutelktųjų šaltinių.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 26
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 11 straipsnį, įtraukti atitinkamas 
kontrolės priemones, tam tikrais atvejais 
taikant 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės 10 straipsnio 
nuostatas.
___________________________________
1  OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad valstybės narės turi taikyti taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės direktyvos reikalavimą, pagal kurį būtinos griežtesnės išmetamų 
teršalų kontrolės priemonės, remiantis geriausiais prieinamais metodais, kai reikia atitikti 
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aplinkos kokybes standartus.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 27
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 11 straipsnį, įtraukti atitinkamas 
kontrolės priemones. Šiuo atveju valstybės 
narės taiko Direktyvos 2000/60/EB 
10 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiai nustatoma, kad vadinamieji bendrieji principai (išmetimo ir išleidimo 
kriterijai) turi būti panaudoti kaip pagrindinis ES Vandens pagrindų direktyvos elementas.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 28
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 

(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, remiantis 
Direktyvos 2000/60/EB 10 straipsnio 
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kontrolės priemones. nuostatomis įtraukti atitinkamas kontrolės 
priemones.

Or. en

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.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 29
6 konstatuojamoji dalis

(6) 2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2455/2001/EB, nustatančiame 
prioritetinių medžiagų vandens politikos 
srityje sąrašą ir papildančiame Direktyvą 
2000/60/EB, nustatomas pirmasis 
prioritetinių 33 medžiagų arba medžiagų 
grupių, kurių atžvilgiu reikia pirmiausia 
imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, sąrašas. 
Kai kurios iš šių prioritetinių medžiagų 
nustatomos kaip prioritetinės pavojingos 
medžiagos, kurių išmetimas, išleidimas ir 
nuotėkiai palaipsniui panaikinami arba 
nutraukiami. Kai kurios medžiagos buvo 
peržiūrimos ir turėtų būti klasifikuojamos.

(6) 2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2455/2001/EB, nustatančiame 
prioritetinių medžiagų vandens politikos 
srityje sąrašą ir papildančiame Direktyvą 
2000/60/EB, nustatomas pirmasis 
prioritetinių 33 medžiagų arba medžiagų 
grupių, kurių atžvilgiu reikia pirmiausia 
imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, sąrašas. 
Kai kurios iš šių prioritetinių medžiagų 
nustatomos kaip prioritetinės pavojingos 
medžiagos, kurių išmetimas, išleidimas ir 
nuotėkiai palaipsniui panaikinami arba 
nutraukiami. Gamtoje pasitaikančių 
medžiagų nuotėkių arba dėl gamtos 
procesų atsirandančių nuotėkių atveju 
palaipsniui panaikinti išmetimą, išleidimą 
ir nuotėkius iš visų galimų šaltinių yra 
neįmanoma. Kai kurios medžiagos buvo 
peržiūrimos ir turėtų būti klasifikuojamos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu neprisiimti neįgyvendinamų įsipareigojimų. Kai kurių gamtoje pasitaikančių 
medžiagų atveju visiškai panaikinti išmetimo neįmanoma. 
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 30
6 konstatuojamoji dalis

(6) 2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2455/2001/EB, nustatančiame 
prioritetinių medžiagų vandens politikos 
srityje sąrašą ir papildančiame Direktyvą 
2000/60/EB, nustatomas pirmasis 
prioritetinių 33 medžiagų arba medžiagų 
grupių, kurių atžvilgiu reikia pirmiausia 
imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, sąrašas. 
Kai kurios iš šių prioritetinių medžiagų 
nustatomos kaip prioritetinės pavojingos 
medžiagos, kurių išmetimas, išleidimas ir 
nuotėkiai palaipsniui panaikinami arba 
nutraukiami. Kai kurios medžiagos buvo 
peržiūrimos ir turėtų būti klasifikuojamos.

(6) 2001 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2455/2001/EB, nustatančiame 
prioritetinių medžiagų vandens politikos 
srityje sąrašą ir papildančiame Direktyvą 
2000/60/EB, nustatomas pirmasis 
prioritetinių 33 medžiagų arba medžiagų 
grupių, kurių atžvilgiu reikia pirmiausia 
imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu, sąrašas. 
Kai kurios iš šių prioritetinių medžiagų 
nustatomos kaip prioritetinės pavojingos 
medžiagos, kurių išmetimas, išleidimas ir 
nuotėkiai palaipsniui panaikinami arba 
nutraukiami. Kai kurios medžiagos buvo 
peržiūrimos ir turėtų būti klasifikuojamos. 
Siekiant Direktyvos 2000/60/EB tikslų, į 
prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti 
įtraukta ir daugiau medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Jau iš pačios Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnio 8 dalies, kurioje nurodomas 
„pirmasis“ prioritetinių medžiagų sąrašas, ir Sprendimo 2455/2001/EB, kuriame raginama į 
sąrašą įtraukti vis daugiau medžiagų, aišku, kad „pirmasis“ sąrašas – tik pradžia ir kad 
siekiant Vandens pagrindų direktyvos tikslų į sąrašą reikia įtraukti daugiau medžiagų.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 31
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Gamtoje pasitaikančių medžiagų, pvz., 
kadmio, gyvsidabrio ir poliaromatinių 
angliavandenilių nuotėkių arba dėl gamtos 
procesų atsirandančių nuotėkių atveju 
neįmanoma palaipsniui panaikinti 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių iš visų 
galimų šaltinių. 
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Or. en

Pagrindimas

Sprendime 2455/2001/EB, kuriuo sukuriamas prioritetinių medžiagų sąrašas, buvusios 
svarbios konstatuojamosios dalys nebuvo perkeltos į Vandens pagrindų direktyvą, o 
prioritetinių medžiagų sąraše esančios medžiagos buvo įtrauktos kaip X priedas. Siūlomoje 
papildomoje konstatuojamojoje dalyje perteikiamas tikrasis sprendimo konstatuojamosios 
dalies tikslas ir šis ketinimas galutinai įgyvendinamas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 32
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. Tai 
vieta, kurioje nuolat atliekamos ir atliekų 
šalinimo operacijos. 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.

Or. pl

Pagrindimas

Pagrindų direktyvos dėl atliekų (2005/0281 (COD)) I priede (D4, D6, D7, D11 dalyse) 
nurodyta, kad atliekų šalinimo operacijos atliekamos ir vandens aplinkoje. Šios operacijos ne 
visada atliekamos nedarant poveikio aplinkos būklei ir žmonių sveikatai.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 33
10 konstatuojamoji dalis

(10) Kadangi Bendrijos lygmeniu nėra 
išsamios ir patikimos informacijos apie 

(10) Siekdamos užtikrinti visapusę apsaugą 
ir veiksmingą taršos kontrolę, valstybės 
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prioritetinių medžiagų koncentracijas 
biotoje ir nuosėdose bei atsižvelgiant į tai, 
kad informacijos apie paviršinį vandenį 
užtenka, 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.

narės turėtų užtikrinti, kad jų paviršinio 
vandens sudėtis, nuosėdos ir biota atitiktų 
AKS, kaip numatyta I priedo A ir B dalyse.
Vis dėlto, kad valstybėms narėms būtų 
suteikta lankstumo, I priede išvardytas 
medžiagas galima stebėti nuosėdose ir 
biotoje, o ne vandenyje, jeigu valstybės 
narės mano, kad 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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad AKS vertės turėtų būti nustatomos tai matricai, kurioje 
gyvena dauguma jautrių organizmų: vandeniui, jeigu jautriausi yra vandenyje gyvenantys 
organizmai, nuosėdoms, jeigu tai nuosėdose gyvenantys organizmai, ir biotai, jeigu tai, pvz., 
žinduoliai arba žmonės, jautriausiai reaguojantys į antrinį apsinuodijimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 34
10 konstatuojamoji dalis
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(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, 
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.

(10) Kadangi Bendrijos lygmeniu nėra 
išsamios ir patikimos informacijos apie 
prioritetinių medžiagų koncentracijas upių 
slėnių dugno, vidaus telkinių ir jūrų biotoje 
ir nuosėdose bei atsižvelgiant į tai, kad 
informacijos apie paviršinį vandenį užtenka, 
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.

Or. pl

Pagrindimas

Tai, kad įvairiose nuosėdose randama skirtingų genetinių tipų sąnašų, rodo sąnašų ir jose 
esančių nuodingųjų medžiagų, taip pat ir prioritetinių, kaupimosi sudėtingumą, skirtingą 
pobūdį, būdus ir dinamiką.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 35
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, 
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.

(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, 
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. Kad 
galėtų tai padaryti, valstybės narės turėtų 
stebėti prioritetines medžiagas biotoje ir 
nuosėdose ir pranešti rezultatus Komisijai. 
Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 7 dalimi, Komisija turėtų 
pasiūlyti AKS biotai ir nuosėdoms.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybių narių pareiga užtikrinti, kad esamas kiekis biotoje ir nuosėdose nedidėtų, bus tušti 
žodžiai, jeigu nebus konkrečios stebėjimo pareigos. Valstybės narės turėtų stebėti biotą ir 
nuosėdas, o tai, kaip raginama Vandens pagrindų direktyvoje, turėtų būti Bendrijos veiksmų 
pagrindas kokybės standartų srityje.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 36
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, 
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.

(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, 
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. Nuosėdos ir biota 
išlieka svarbios matricos stebėti tam tikras 
medžiagas, kurios turi didelį kaupimosi 
potencialą ir nuo kurių netiesioginio 
poveikio šiuo metu nėra numatyta jokios 
apsaugos pagal paviršinio vandens AKS. 
Šis stebėjimas turėtų būti atliekamas 
siekiant skatinti technines ir mokslines 
diskusijas ir reikiamais atvejais nustatyti 
būsimo darbo su stebimų medžiagų AKS 
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biotoje ir nuosėdose gaires. 

Or. en

Pagrindimas

Šeštasis Komisijos pasiūlymo 10 konstatuojamosios dalies ir 2 straipsnio 2 dalies sakinys 
neatitinka aiškaus 10 konstatuojamosios dalies pirmojo sakinio teiginio, kad Bendrijos 
lygmeniu nėra išsamios ir patikimos informacijos apie prioritetinių medžiagų koncentracijas 
biotoje ir nuosėdose: biotai ir nuosėdoms kokybės standartų nenustatoma dėl duomenų 
trūkumo, o paviršinio vandens kokybės standartai, nepaisant susidariusių aplinkybių, iš esmės 
taikomi biotai ir nuosėdoms.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 37
11 konstatuojamoji dalis

(11) Diskusijos dėl rizikos vertinimų švino, 
nikelio ir jų junginių atžvilgiu Europos 
cheminių medžiagų biure ir Jungtiniame 
tyrimų centre dar nėra baigtos, todėl šiems 
elementams negalima nustatyti galutinių 
kokybės standartų. Todėl tikslinga aiškiai 
nurodyti jų laikiną pobūdį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl kokybės standartų pavėlavo net trejus metus. Nepriimtina dar 
labiau atidėti kokybės standartų nustatymą, juolab kad Komisija pasiūlymo projekte jau 
nurodė galimas vertes. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 38
13 konstatuojamoji dalis

(13) Gali būti, kad AKS nebus galima 
laikytis prie sutelktųjų išmetimo šaltinių, 
nes teršalų koncentracijos nuotekose 
paprastai yra didesnės nei foninės 

Išbraukta.
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koncentracijos vandenyje. Todėl 
tikrindamos atitiktį AKS valstybės narės 
turėtų galėti atsižvelgti į šį faktą, 
kiekvienam atitinkamam šaltiniui 
nustatydamos pereinamąją viršijimo zoną. 
Siekiant užtikrinti, kad tos zonos būtų 
ribotos, jų nustatymui turėtų būti taikomas 
Direktyvos 2000/60/EB 10 straipsnis ir 
kitos susijusios Bendrijos teisės nuostatos. 
Kadangi dėl valymo technologijų raidos ir 
technologijų naujovių, pvz., geriausios 
esamos technologijos, teršalų koncentracija 
prie išleidimo vietų ateityje gali būti 
sumažinta, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad atitinkamai būtų sumažintos 
pereinamosios viršijimo zonos.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamosios viršijimo zonos nėra apibrėžtos ir dėl to susidaro galimybė prioritetinių 
medžiagų išleidimui, išmetimui bei nuotėkiams. Viršijant ribines vertes, būtų 
nepageidaujamai užkrečiamos žuvys, o tai galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, 
taip pat atitinkamam žvejybos sektoriui.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 39
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Į Direktyvą 2000/60/EB kaip dalis tos 
direktyvos 11 straipsnyje paminėtos 
priemonių programos turėtų būti įtraukta 
nuoroda į naują pareigą parengti 
prioritetinių medžiagų teršalų išmetimo 
kontrolės priemonių sąrašą. Direktyvoje 
2000/60/EB įtvirtinta Komisijos pareiga 
atsiskaityti dėl taršos kontrolės priemonių 
turėtų būti iš dalies pakeista ir į ją įtrauktas 
vertinimas, ar kitomis Bendrijos 
priemonėmis buvo įvykdytos tos direktyvos 
16 straipsnyje nurodytos pareigos. 
Direktyva 2000/60/EB turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant nustatyti, kokiu pagrindu 
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Bendrija galėtų imtis veiksmų, jeigu 
Komisijos ataskaitoje būtų teigiama, kad 
įgyvendinimas nepatenkinamas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su tos pačios autorės pateiktu 5 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 40
16 konstatuojamoji dalis

(16) Siekiant geriau atsižvelgti į valstybių 
narių poreikius, valstybės narės turėtų galėti 
pagrindiniams sąrašo duomenims matuoti 
pasirinkti vienerių metų trukmės ataskaitinį 
laikotarpį. Tačiau turėtų būti atsižvelgta į 
tai, kad nuotėkiai dėl pesticidų naudojimo 
įvairiais metais gali labai skirtis dėl skirtingų 
naudojimo kiekių, pavyzdžiui, dėl skirtingų 
klimato sąlygų. Todėl tam tikrų medžiagų, 
nurodytų 1991 m. liepos 15 d. Tarybos 
direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką, atžvilgiu 
valstybės narės turėtų galėti pasirinkti trejų 
metų ataskaitinį laikotarpį.

(16) Siekiant geriau atsižvelgti į valstybių 
narių poreikius, valstybės narės turėtų galėti 
pagrindiniams sąrašo duomenims matuoti 
pasirinkti vienerių metų trukmės ataskaitinį 
laikotarpį. Nors nuotėkiai dėl pesticidų 
naudojimo įvairiais metais gali labai skirtis 
dėl skirtingų naudojimo kiekių, pavyzdžiui, 
dėl skirtingų klimato sąlygų arba 
sėjomainos, vienu vegetacijos laikotarpiu 
pasklidusi tarša gali turėti žalingą poveikį 
vandens organizmams ir kliudyti kitaip 
panaudoti vandenį, pvz., išgryninti jį iki 
geriamojo vandens. Siekdamos užtikrinti, 
kad tarša naudojimo laikotarpiu būtų 
tinkamai atspindėta tam tikrų medžiagų, 
nurodytų 1991 m. liepos 15 d. Tarybos 
direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką, atžvilgiu,
valstybės narės šių medžiagų naudojimo 
laikotarpį turėtų taikyti kaip ataskaitinį 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad valstybės narės turėtų matuoti pesticidų kiekį juos 
naudojant, o ne naudoti žemus žiemos rodiklius, siekdamos užmaskuoti vasarą viršytas 
normas.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 41
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 
numatytas svarstymas, skirtas patvarių, 
bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų 
nustatymo kriterijų tinkamumui įvertinti. 
Komisija turėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti Direktyvos 2000/60/EB X priedą, 
kai tik bus pataisyti Reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006 numatyti kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 42
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

(22a) Remiantis Sutarties 174 straipsniu ir 
Direktyva 2000/60/EB, Bendrijos aplinkos 
politika turėtų būti grindžiama prevencijos 
ir „teršėjas moka“ principais.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad taikomas prevencijos principas, kad turi būti imamasi 
prevencinių veiksmų, kad prioritetas turi būti teikiamas kovai su tarša prie šaltinio ir kad 
teršėjas turi mokėti.
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Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 43
1 straipsnis

Šioje direktyvoje yra nustatomi aplinkos 
kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams. 

Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsniu, šioje direktyvoje yra nustatomi 
aplinkos kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams, siekiant:

a) mažinti prioritetinių medžiagų išleidimą, 
išmetimą ir nuotėkius; ir
b) kiek įmanoma nutraukti prioritetinių 
pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ir 
nuotėkius
remiantis Direktyvos 2000/60/EB 1, 4 ir 16 

straipsniais ir siekiant, kad iki 2015 m. viso 
paviršinio vandens cheminė būklė būtų 
gera ir būtų užkirstas kelias toliau blogėti 
vandens kokybei. Vadovaudamasi 
Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 
2 dalyje numatyta tvarka, Komisija iki 
2020 m. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą apie tai, kaip pavyko 
įgyvendinti šią direktyvą kiek įmanoma 
pasiekiant gamtiniam artimą visų gamtoje 
aptinkamų medžiagų koncentracijos lygį ir 
artimą nuliui visų įtrauktų sintetinių 
medžiagų koncentracijos lygį. Šioje 
direktyvoje numatyti tikslai traktuojami 
kaip Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnyje 
nurodyti tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su galutiniais Vandens pagrindų direktyvos tikslais ir rodo, kad 
siekiama ne tik apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, bet ir įgyvendinti platesnius 
16 straipsnyje numatytus Vandens pagrindų direktyvos tikslus. Būtina, kad Komisija 
apžvelgtų šios direktyvos įgyvendinimą siekdama užtikrinti, kad joje numatyti tikslai būtų 
įgyvendinti.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 44
1 straipsnis

Šioje direktyvoje yra nustatomi aplinkos 
kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams. 

Šioje direktyvoje yra nustatomos vandens 
taršos ribojimo priemonės ir aplinkos 
kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams siekiant: 

a) iki 2015 m. mažinti prioritetinių 
medžiagų išleidimą, išmetimą ir nuotėkius; 
ir
b) nutraukti prioritetinių pavojingų 
medžiagų išleidimą, išmetimą ir nuotėkius
remiantis Direktyvos 2000/60/EB 1, 4 ir 16 
straipsniais ir siekiant, kad viso paviršinio 
vandens cheminė būklė būtų gera. Taip pat 
siekiama užkirsti kelią toliau blogėti 
vandens kokybei ir kad remiantis 
tarptautiniais jūros apsaugos susitarimais 
iki 2020 m. visų gamtoje aptinkamų 
medžiagų koncentracijos lygis būtų artimas 
gamtiniam, o visų žmogaus sukurtų 
sintetinių medžiagų koncentracijos lygis 
būtų artimas nuliui. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad į pasiūlymą įtrauktos taršos mažinimo ir nutraukimo 
priemonės.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 45
1 straipsnis

Šioje direktyvoje yra nustatomi aplinkos 
kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams.

Nedarant poveikio 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB nuostatoms ir siekiant pagal 
tos direktyvos 4 straipsnio nuostatas 
įvertinti gerą paviršinio vandens cheminę 
būklę, šioje direktyvoje yra nustatomi 
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aplinkos kokybės standartai Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 7 ir 10 dalyse 
nurodytoms prioritetinėms medžiagoms ir 
kai kuriems kitiems teršalams.

Or. nl

Pagrindimas

Visų pirma šiuo pakeitimu konkrečiai ir aiškiai nustatoma, kad nedaroma poveikio nė vienai 
Vandens pagrindų direktyvos (2006/60/EB) nuostatai, ir taip užtikrinamas teisinis 
apibrėžtumas. Be to, užtikrinama, kad ši direktyva atitiktų Vandens pagrindų direktyvos 
apibrėžtis, tikslus ir nuostatas ir nekiltų aiškinimo skirtumų.

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 46
1 straipsnis

Šioje direktyvoje yra nustatomi aplinkos 
kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir kai kuriems kitiems 
teršalams.

Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsniu, šioje direktyvoje yra nustatomi 
aplinkos kokybės standartai prioritetinėms 
medžiagoms ir prioritetinėms pavojingoms 
medžiagoms, į kurias reikia atsižvelgti 
vertinant paviršinio vandens cheminę 
būklę.

Or. fr

Pagrindimas

Sąvoka „kai kurie kiti teršalai“ gali būti painiojama su Vandens pagrindų direktyvos 
V priedo turiniu, nors nėra priežasčių skirstyti medžiagas į prioritetines ir kitus teršalus. 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Direktyvos 76/464 I sąraše esantys 8 teršalai būtų 
įtraukti į šio teksto I priedą kaip „prioritetinės pavojingos medžiagos“ ir į Vandens pagrindų 
direktyvos X priedą, kaip siūloma pranešėjo pateiktuose 16, 17 ir 19 pakeitimuose. 
Patvirtinus šį pakeitimą, reikėtų taisyti visų straipsnių, kuriuose nurodoma į I priedo A ir B 
dalis, tekstą.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 47
1 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Šioje direktyvoje numatyti tikslai 
traktuojami kaip Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti 
tikslai ir jiems taikomos to straipsnio 4, 5, 
6, 7 ir 8 dalyse įtvirtintos nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybės narės pasiektų didžiausią galimą naudą aplinkai, o ne skirtų daug išteklių 
priemonėms, kurių nauda aplinkai maža, jos turėtų būti skatinamos išteklius naudoti 
efektyviai.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 48
2 straipsnio pavadinimas

Aplinkos kokybės standartai Atitikties aplinkos kokybės standartams 
vertinimas

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybės narės pasiektų didžiausią galimą naudą aplinkai, o ne skirtų neproporcingai 
daug išteklių priemonėms, kurių nauda aplinkai gana maža, jos turėtų būti skatinamos 
išteklius naudoti efektyviai.

Pakeitimu pašalinama nuoroda į absoliučią „didžiausią leistiną koncentraciją“ (DLK). 
Taikant šiuos standartus, nepalankesnėje padėtyje gali atsidurti uolios valstybės narės, ir 
skatinama naudoti minimalų mėginių skaičių (kuo daugiau mėginių – tuo didesnė rizika, kad 
vienas mėginys neatitiks DLK, todėl vandens telkinys neatitiks geros būklės kriterijaus).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 49
2 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 1. Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 
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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.

4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis 
ir siekiant geros paviršinių vandens telkinių 
cheminės būklės, didžiausia metinė I priedo
A ir B dalyse išvardytų teršalų koncentracija
remiantis I priedo C dalies 3 dalimi neturi 
viršyti tame priede nurodytų aplinkos 
kokybės standartų.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybės narės pasiektų didžiausią galimą naudą aplinkai, o ne skirtų neproporcingai 
daug išteklių priemonėms, kurių nauda aplinkai gana maža, jos turėtų būti skatinamos 
išteklius naudoti efektyviai.

Pakeitimu pašalinama nuoroda į absoliučią „didžiausią leistiną koncentraciją“ (DLK). 
Taikant šiuos standartus, nepalankesnėje padėtyje gali atsidurti uolios valstybės narės, ir 
skatinama naudoti minimalų mėginių skaičių (kuo daugiau mėginių – tuo didesnė rizika, kad 
vienas mėginys neatitiks DLK, todėl vandens telkinys neatitiks geros būklės kriterijaus). 

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 50
2 straipsnio 1 dalis

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. Prioritetinėms medžiagoms skirti aplinkos 
kokybės standartai, išreikšti kaip metinis 
vidurkis, įskaitant Direktyvoje 91/414/EEB 
ir Direktyvoje 2003/53/EC1 nurodytus 
teršalus, ir kaip didžiausia leistina 
koncentracija, įtraukiami į I priedo A dalį ir 
kai kurių kitų teršalų atveju – į I priedo B 
dalį.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje
nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės, pagal Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnį vertindamos gerą 
paviršinio vandens būklę, atsižvelgia į I 
priedo C dalies nuostatas.  
_____________________
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1 2003 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 (nonilfenolio, nonilfenoletoksilato ir 
cemento) pardavimo ir naudojimo apribojimų (OL L 
178, 2003 7 17, p. 24).

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad ši direktyva atitiktų Vandens pagrindų direktyvos apibrėžtis, 
tikslus ir nuostatas ir nekiltų aiškinimo skirtumų.

Be to, reikia konkrečiai pažymėti, kad Direktyvose 91/414/EEB ir 2003/53/EB 
reglamentuojamų teršalų atveju prioritetinių medžiagų aplinkos kokybės standartai (AKS) 
turi būti išreikšti kaip metinis vidurkis. Išreikšti šiuos teršalus kaip naudojimo laikotarpio 
vidurkį beveik neįmanoma, nes reikėtų daugybės duomenų apie šių medžiagų naudojimą, o 
kiekviena medžiaga skirtinguose regionuose ir kiekvienais metais naudojama skirtingai. 
Taikant didžiausią leistiną koncentraciją (DLK) jau numatytos šių medžiagų naudojimo 
laikotarpiui tenkančios jų koncentracijos ribos.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 51
2 straipsnio 1 dalis

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 vandenyje, 
nuosėdose ir biotoje skirtus aplinkos 
kokybės standartus, išreikštus kaip metinis 
vidurkis, arba Direktyvoje 91/414/EEB 
nustatytų teršalų atveju – kaip vidurkis per 
naudojimo laikotarpį ir kaip didžiausia 
leistina koncentracija, kaip nustatyta I priedo 
A dalyje, ir teršalams nustatytus aplinkos 
kokybės standartus, išvardytus I priedo B 
dalyje.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad į pasiūlymą įtrauktos taršos mažinimo ir nutraukimo 
priemonės.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 52
2 straipsnio 1 dalis

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 Direktyvoje 91/414/EEB 
nustatytų prioritetinių medžiagų arba 
teršalų atveju – kaip vidurkis per 
naudojimo laikotarpį ir kaip didžiausia 
leistina koncentracija, kaip nustatyta I priedo 
A dalyje, ir teršalams nustatytus aplinkos 
kokybės standartus, išvardytus I priedo B 
dalyje.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 40 pakeitimu: šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad valstybės narės 
turėtų matuoti pesticidų kiekį juos naudojant, o ne naudoti žemus žiemos rodiklius siekdamos 
užmaskuoti vasarą viršytas normas.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 53
2 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
paviršinių vandenų sudėtis atitiktų 
prioritetinėms medžiagoms skirtus aplinkos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
paviršinių vandenų, nuosėdų ir biotos
sudėtis atitiktų prioritetinėms medžiagoms 
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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.

skirtus aplinkos kokybės standartus, kaip 
nustatyta I priedo A dalyje, ir teršalams 
nustatytus aplinkos kokybės standartus, 
išvardytus I priedo B dalyje.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma tai, kas jau aiškiai nurodyta Vandens pagrindų direktyvos 
16 straipsnio 7 dalyje – Komisija pateikia pasiūlymus dėl paviršinio vandens, nuosėdų ir 
biotos AKS. Šis pakeitimas susijęs su to paties autoriaus pateiktu 10 konstatuojamosios dalies 
1 pakeitimu ir 2 straipsnio 3 dalies 4 pakeitimu. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 54
2 straipsnio 1 dalis

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 ir kaip didžiausia leistina 
koncentracija, kaip nustatyta I priedo A 
dalyje, ir teršalams nustatytus aplinkos 
kokybės standartus, išvardytus I priedo B 
dalyje.

Valstybės narės visada imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad gamyklos, 
išleidžiančios į vandens telkinius nuotėkas, 
kuriose yra prioritetinių medžiagų, naudotų 
geriausias turimas gamybos ir nuotėkų 
valymo technologijas. Šios priemonės 
grindžiamos Direktyvos 96/61/EB 
16 straipsnio 2 dalyje numatyto keitimosi 
informacija rezultatais.

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 

Valstybės narės užtikrina aplinkos kokybės 
standartų laikymąsi pagal I priedo C dalyje 
nustatytus reikalavimus.
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nustatytus reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Laikydamosi TIPK direktyvoje (96/61/EC) nustatyto principo ir primygtinai reikalaudamos 
laikytis „geriausios turimos technologijos“, valstybės narės gali visoje Europoje vienodai 
imtis veiksmingų priemonių prioritetinių medžiagų išmetimui iš sutelktųjų šaltinių mažinti ir 
stengtis, kad tai nedarytų poveikio konkurencijai, atitiktų atsargumo principą ir „teršėjas 
moka“ principą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 55
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Remdamosi Direktyvos 2000/60/EB 
7 straipsniu, valstybės narės užtikrina, kad 
geriamajam vandeniui imti naudojami 
vandens telkiniai atitiktų 1998 m. lapkričio 
3 d. Tarybos direktyvos 98/83/EB 
nuostatas.

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamas nuoseklumas su Vandens pagrindų direktyva.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 56
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

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

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu koordinuoti per keletą valstybių narių einančių vandentakių stebėseną, kad su tarša 
būtų kovojama prie šaltinio.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 57
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 užtikrina, kad tais 
atvejais, kai I priedo A arba B dalyje 
nurodyti teršalai gali kauptis vandens 
telkinio nuosėdose arba biotoje, pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį 
atliekama derama stebėsena siekiant 
įvertinti:
a) šio teršalo keliamą pavojų tos direktyvos 
4 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti; 
ir
b) priemonių, kurių buvo imtasi remiantis 
tos direktyvos 11 straipsniu, veiksmingumą 
šalinant šių teršalų keliamą pavojų tos 
direktyvos 4 straipsnyje nurodytiems 
tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų visų pirma stengtis pasiekti siūlomus AKS, kurie nustatyti tokio lygio, 
kad būtų apsaugoti vandens organizmai.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 58
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 

2. Valstybės narės, remdamosi Direktyvos 
2000/60/EB 8 straipsniu, stebi I priedo A ir 
B dalyse išvardytų medžiagų koncentracijas
nuosėdose ir biotoje.
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nedidėtų.

Or. de

Pagrindimas

Šeštasis Komisijos pasiūlymo 10 konstatuojamosios dalies ir 2 straipsnio 2 dalies sakinys 
neatitinka aiškaus 10 konstatuojamosios dalies pirmojo sakinio teiginio, kad Bendrijos 
lygmeniu nėra išsamios ir patikimos informacijos apie prioritetinių medžiagų koncentracijas 
biotoje ir nuosėdose: biotai ir nuosėdoms kokybės standartų nenustatoma dėl duomenų 
trūkumo, o paviršinio vandens kokybės standartai, nepaisant susidariusių aplinkybių, iš esmės 
taikomi biotai ir nuosėdoms.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 59
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 užtikrina, remdamosi
vandens būklės stebėsena, atliekama pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį, kad I 
priedo A ir B dalyse išvardytų medžiagų 
koncentracijos vandenyje, nuosėdose ir 
biotoje nedidėtų. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad į pasiūlymą įtrauktos taršos mažinimo ir nutraukimo 
priemonės.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 60
2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodytos heksachlorbenzeno, 
heksachlorbutadieno ir gyvsidabrio
koncentracijos nebūtų viršijamos žuvų, 
moliuskų, vėžiagyvių ir kitos biotos 
audiniuose (drėgnas svoris):

3. Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodytų medžiagų koncentracijos nebūtų 
viršijamos žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir 
kitos biotos audiniuose (drėgnas svoris) 
arba nuosėdose (sausas svoris):
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Or. en

Pagrindimas

Kai kurios A priede Komisijos siūlomos medžiagos akivaizdžiai lipofilinės ir (arba) palyginti 
netirpios vandenyje. Taigi jos daugiausia liks nuosėdose arba biotoje ir netirps vandenyje. 
Tirti šias medžiagas vandenyje dažnai brangu ir nepatikima, o didelę žalą aplinkai darančios 
ir žmonėms nuodingos prioritetinės medžiagos ne visuomet aptinkamos.
Visos įtrauktos medžiagos yra palyginti netirpios vandenyje. Remiantis medžiagų duomenų 
lapais (parengtais ir aptartais per konsultacijas su Ekspertų patariamuoju forumu dėl 
prioritetinių medžiagų ir Ekspertų grupe dėl kokybės standartų bei patikrintais Ekologinio 
toksiškumo ir aplinkos mokslinio komiteto (SCTEE)) ir Komisijos poveikio vertinimu SEC 
(2006) 947, šios medžiagos akivaizdžiai kaupiasi maisto grandinėje ir (arba) nuosėdose.
Šis pakeitimas susijęs su to paties autoriaus pateiktu 10 konstatuojamosios dalies 
33 pakeitimu ir 2 straipsnio 1 dalies 53 pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 61
2 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) 247 µg/kg pentabromdifenileterio 
(drėgnas svoris),

Or. en

Pagrindimas

Pentabromdifenileteris kaupiasi maisto grandinėje (žr. Komisijos poveikio vertinimą SEC 
(2006) 947) ir turėtų būti matuojamas biotoje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 62
2 straipsnio 3 dalies cb punktas (naujas)

cb) 16,6 mg/kg C10-13 chloralkanų 
(drėgnas svoris),

Or. en

Pagrindimas

C10-13 chloralkanai kaupiasi maisto grandinėje (žr. Komisijos poveikio vertinimą SEC 
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(2006) 947) ir turėtų būti matuojami biotoje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 63
2 straipsnio 3 dalies cc punktas (naujas)

cc) 2,9 mg/kg Di(2-etilheksil)ftalato 
(DEHP) (drėgnas svoris),

Or. en

Pagrindimas

Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) yra labai lipofilinis, kaupiasi maisto grandinėje (žr. 
Komisijos poveikio vertinimą SEC (2006) 947) ir turėtų būti matuojamas biotoje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 64
2 straipsnio 3 dalies cd punktas (naujas)

cd) 367 µg/kg pentachlorbenzeno (drėgnas 
svoris),

Or. en

Pagrindimas

Pentachlorbenzenas kaupiasi maisto grandinėje (žr. Komisijos poveikio vertinimą SEC (2006) 
947) ir turėtų būti matuojamas biotoje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 65
2 straipsnio 3 dalies ce punktas (naujas)

ce) 129 µg/kg fluoranteno (sausas svoris 
nuosėdose).

Or. en
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Pagrindimas

Fluorantenas kaupiasi nuosėdose (žr. Komisijos poveikio vertinimą SEC (2006) 947) ir turėtų 
būti matuojamas toje matricoje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 66
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.

Kitos I priede išvardytos medžiagos gali 
būti stebimos nuosėdose arba biotoje, o ne 
vandenyje, jeigu valstybės narės mano, kad 
taip tinkamiau ir ekonomiškiau. Jeigu 
aptinkama didelė medžiagų koncentracija, 
ir valstybės narės mano, kad esama 
pavojaus, jog vandens aplinkos standartai 
bus pažeisti, turi būti vykdoma stebėsena 
vandenyje siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi vandens aplinkos kokybės 
standartų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau užtikrinti, kad vandens aplinkoje būtų aptinkamas prioritetinių medžiagų 
keliamas pavojus, valstybės narės turi turėti teisę stebėti I priede išvardytas medžiagas 
nuosėdose arba biotoje, jeigu mano, kad taip tinkamiau ir ekonomiškiau. Vis dėlto aptikus 
dideles medžiagų koncentracijas turi būti atliekama papildoma stebėsena vandenyje.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 67
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 gali arba 
nustatyti griežtesnį vandeniui skirtą 
standartą, pakeičiantį nurodytąjį I priedo A 
dalyje, arba nustatyti papildomą biotai skirtą 
standartą.
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Or. en

Pagrindimas

Aplinkos kokybės standartai turėtų būti pakankamai griežti, kad būtų apsaugotas ir paviršinis 
vanduo, ir biota. Papildomi biotai taikomi standartai apsunkins stebėseną.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 68
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių 
nuo sąrašų gavimo iš valstybių narių 
pateikia pasiūlymą dėl prioritetinių 
medžiagų koncentracijos nuosėdose arba 
biotoje kokybės standartų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių pareiga užtikrinti, kad esamas kiekis biotoje ir nuosėdose nedidėtų, yra 
neatsiejama nuo Bendrijos veiksmų nustatant kokybės standartus, kaip raginama Vandens 
pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje. Tinkamas laikas būtų vieni metai nuo tada, kai 
valstybės narės pateikia gautus duomenis apie prioritetines medžiagas nuosėdose ir biotoje. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 69
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės turi laikytis Tarybos 
direktyvos 98/83/EB ir valdyti paviršinio 
vandens telkinius, naudojamus geriamajam 
vandeniui imti, pagal Direktyvos 
2000/60/EB 7 straipsnį. Todėl ši direktyva 
įgyvendinama nepažeidžiant reikalavimų, 
kuriais gali būti nurodoma taikyti 
griežtesnius standartus.

Or. en
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Pagrindimas

12 konstatuojamoji dalis turėtų būti straipsnis. Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnyje 
konkrečiai paminėtas geriamojo vandens išgavimas. Geriamajam vandeniui reikia taikyti 
griežtesnius standartus negu šioje direktyvoje minimi AKS.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 70
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3 bis. De lidstaten moeten voldoen aan 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 
november 1998 betreffende de kwaliteit van 
voor menselijke consumptie bestemd water 
en de lidstaten zorgen, overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2000/60/EG, voor 
het beheer van de voor winning van 
drinkwater gebruikte oppervlaktewateren. 
Deze richtlijn dient derhalve, onverminderd 
de voorschriften waarvoor strengere 
normen nodig zijn, te worden toegepast.

Or. en

Pagrindimas

Artikel 16 (lid 1) van de KRW noemt expliciet de bescherming van de drinkwaterwinning. 
Deze richtlijn handelt slechts over de bescherming van gewone waterlichamen. De lichamen 
bestemd voor de onttrekking van drinkwater vereisen meer specifieke maatregelen en 
standaards om meer in overeenstemming te zijn met artikel 7 lid 3 van de KRW (reductie van 
zuivering)

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 71
2 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Tais atvejais, kai aplinkos kokybės 
standartų neįmanoma laikytis dėl techninių 
priežasčių arba tai lemtų neproporcingai 
dideles socialines ar ekonomines sąnaudas, 
taikant Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 
4–6 dalis siekiama nustatyti 
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ekonomiškiausią ir aplinkos atžvilgiu 
priimtiną būdą laikytis Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte
nustatyto tikslo.

Or. nl

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnis, nes AKS 
rodikliai jau savaime nėra užtikrinti. Šis neapibrėžtumas kyla dėl to, kad atitinkamo teršalo 
poveikis nepakankamai ištirtas, stebimas ir apskaičiuojamas. Siekiant laikytis šios direktyvos 
ir išvengti neproporcingų sąnaudų (pvz., papildomo apdorojimo technologijų, kurios gali būti 
ir nereikalingos, sąnaudų), reikia lankstumo. Sąnaudas ir poveikį aplinkai galima sumažinti 
ar netgi jo išvengti leidžiant šiek tiek vėluoti ir taip suteikiant laiko dabartinėmis priemonėmis 
pasiekti veiksmingų rezultatų.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 72
2 straipsnio 4 dalis

4. Komisija turi ištirti techninę ir mokslinę 
pažangą, įskaitant Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų rizikos vertinimų išvadas ir 
prireikus pasiūlyti persvarstyti aplinkos 
kokybės standartus, nustatytus šios 
direktyvos I priedo A ir B dalyse.

4. Komisija turi ištirti techninę ir mokslinę 
pažangą, įskaitant Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų rizikos vertinimų išvadas ir bent 
kas ketverius metus pasiūlyti persvarstyti 
aplinkos kokybės standartus, nustatytus šios 
direktyvos I priedo A ir B dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau nustatoma, kad 16 straipsnio 4 dalyje numatyta Komisijos pareiga 
persvarstyti savo pasiūlymą turi būti atliekama bent kas ketverius metus.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 73
2 straipsnio 4 dalis

4. Komisija turi ištirti techninę ir mokslinę 
pažangą, įskaitant Direktyvos 2000/60/EB 

4. Komisija, nuolat naudodamasi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 sukurta 
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16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų rizikos vertinimų išvadas ir 
prireikus pasiūlyti persvarstyti aplinkos 
kokybės standartus, nustatytus šios 
direktyvos I priedo A ir B dalyse.

duomenų baze ir ieškodama vandens 
organizmams žalingų, besikaupiančių arba 
patvarių medžiagų, turi ištirti techninę ir 
mokslinę pažangą, įskaitant Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose nurodytų rizikos vertinimų 
išvadas, ir bent kas ketverius metus
pasiūlyti persvarstyti aplinkos kokybės 
standartus, nustatytus šios direktyvos I 
priedo A ir B dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad Komisija, siekdama aptikti daugiau prioritetinių medžiagų, 
naudotų REACH teikiamus duomenis, ir aiškiau nustatoma, kad paliekama 16 straipsnio 
4 dalyje numatyta Komisijos pareiga persvarstyti savo pasiūlymą bent kas ketverius metus.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 74
2 straipsnio 4 dalis

4. Komisija turi ištirti techninę ir mokslinę 
pažangą, įskaitant Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų rizikos vertinimų išvadas ir 
prireikus pasiūlyti persvarstyti aplinkos 
kokybės standartus, nustatytus šios 
direktyvos I priedo A ir B dalyse.

4. Komisija turi ištirti techninę ir mokslinę 
pažangą, įskaitant Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų rizikos vertinimų išvadas ir bent 
kas ketverius metus pasiūlyti persvarstyti 
aplinkos kokybės standartus, nustatytus šios 
direktyvos I priedo A ir B dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau nustatoma 16 straipsnio 4 dalyje numatyta Komisijos pareiga 
persvarstyti savo pasiūlymą bent kas ketverius metus.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 75
2 straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja) 
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Komisija išnagrinėja naujausią su 
nuosėdose ir biotoje besikaupiančiomis 
medžiagomis susijusią mokslinę 
informaciją bei technikos pažangą ir 
parengia jų AKS. 

Or. fi

Pagrindimas

Nuosėdose ir biotoje besikaupiančių medžiagų tyrimus atlikti tikslingiau negu besikaupiančių 
vandenyje.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 76
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 77
2 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Komisija ne vėliau kaip per metus nuo 
sąrašų gavimo iš valstybių narių persvarsto 
į I priedo A ir B dalis įtrauktas medžiagas 
ir pateikia pasiūlymą dėl šių medžiagų 
koncentracijos biotoje arba nuosėdose 
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aplinkos kokybės standartų.
Biotos ir nuosėdų AKS rodikliai įtraukiami 
į I priedo A ir B dalių 8 ir 9 skiltis.

Or. en

Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje aiškiai nurodyta – Komisija pateikia 
pasiūlymus dėl paviršinio vandens, nuosėdų ir biotos AKS. Be to, net ir Komisijos medžiagų
duomenų lapuose aiškiai nustatyta, kad tam tikros prioritetinės medžiagos kaupiasi maisto 
grandinėje ir (arba) nuosėdose. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad Komisija įvykdytų Vandens 
pagrindų direktyvoje įtvirtintą pareigą.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 78
2 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Komisija, vadovaudamasi Direktyvos 
2000/60/EB 21 straipsnio 2 dalyje numatyta 
tvarka, iki ...* pateikia pasiūlymų dėl 
prioritetinių medžiagų koncentracijos 
nuosėdose arba biotoje kokybės standartų. 

* Vieni metai nuo šios direktyvos priėmimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu aiškiai išdėstoma, kad šiuo pasiūlymu, kuriame nesiūlomi standartai nuosėdoms ir 
biotai, Komisija neįvykdė Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje nustatytos 
teisinės pareigos. Kadangi daugumą biologiškai besikaupiančių medžiagų geriausia matuoti 
aukštesnėje maisto grandinės dalyje, būtina kuo greičiau užpildyti šią spragą. 

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 79
2 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Komisija ne vėliau kaip per metus nuo 
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sąrašų gavimo iš valstybių narių pateikia 
pasiūlymą dėl prioritetinių medžiagų 
koncentracijos nuosėdose arba biotoje 
kokybės standartų. 

Or. en

Pagrindimas

Komisija neįvykdė Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje nustatytos teisinės 
pareigos – nepasiūlė standartų nuosėdoms ir biotai. Kadangi daugumą biologiškai 
besikaupiančių ir patvarių medžiagų geriausia matuoti aukštesnėje maisto grandinės dalyje, 
būtina kuo greičiau užpildyti šią spragą. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 80
2 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Jeigu siekiant įvykdyti aplinkos kokybės 
standartus būtina uždrausti medžiagas, 
Komisija pateikia reikiamų pasiūlymų dėl 
esamų teisės aktų dalinio keitimo arba 
naujų Bendrijos lygmens teisės aktų 
priėmimo.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu vandens telkiniuose kylančias problemas galima išspręsti apribojant tam tikrų 
medžiagų gamybą ir naudojimą, Komisija turi būti įpareigojama priimti visoje Europoje 
privalomus ir visoms valstybėms narėms vienodai taikomus teisės aktus, ypač remdamasi 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 81
2 straipsnio 5b dalis (nauja)
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5b. Jeigu, siekiant priversti laikytis principo 
„teršėjas moka“, atsargumo principo ir 
užtikrinti valstybėse narėse vienodą 
įgyvendinimą, konkrečioms gamykloms, 
medžiagoms arba sutelktiesiems šaltiniams 
reikės nustatyti visoje Bendrijoje taikomas 
teršalų išmetimo ribines vertes arba jeigu 
šios ribinės vertės gali veiksmingai padėti 
laikytis aplinkos kokybės standartų, 
remdamasi Direktyvos 96/61/EB
18 straipsniu Komisija pateikia atitinkamus 
pasiūlymus.

Or. de

Pagrindimas

1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos Direktyvoje dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
numatyta, kad paaiškėjus Bendrijos veiksmų būtinumui, ypač remiantis informacija, kuria 
keičiamasi pagal tos direktyvos 16 straipsnį, taikytinos Bendrijos teršalų išmetimo ribinės 
vertės. Bendrijos teršalų išmetimo ribines vertes reikia taikyti tada, kai per daugelį metų 
nevienodai griežtos valstybėse narėse įgyvendinamos priemonės lėmė pagrindinių Bendrijos 
aplinkosaugos teisės principų, t. y. atsargumo principo ir „teršėjas moka“ principo, 
pažeidimus ir siekiama išvengti aplinkos taršos, ir kai dėl šios padėties kilo prielaidų 
šiurkščiai iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje (aplinkosaugos dempingas).

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 82
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
Siekdamos 2 straipsnyje numatyto tikslo, 
valstybės narės gali nustatyti griežtesnius 
medžiagų naudojimo arba išleidimo 
apribojimus negu numatyti Direktyvoje 
91/414/EEB ir Direktyvoje XX/XXXX/EB, 
kuria ji keičiama, arba kituose Bendrijos 
teisės aktuose. 

Or. nl

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nenumatoma papildomų teršalų išmetimo valdymo priemonių, todėl 
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valstybėms narėms turi būti suteikti išsamūs įgaliojimai reikiamais atvejais šių priemonių 
imtis pačioms.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 83
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
Apibrėžtis

Šioje direktyvoje vartojama tokia sąvoka:
1. „Naudojimo laikotarpis“ – laikotarpis, 
per kurį remiantis tikroviškomis 
kompetentingų institucijų prielaidomis 
galėjo būti naudojamas pesticidas, turintis 
matuojamą prioritetinę medžiagą arba 
teršalą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 40, 52, 108, 109 ir 130 pakeitimais. Juo aiškiau išdėstoma, kad 
pesticidai turi būti matuojami jų naudojimo laikotarpiu. Matuojant kitaip, žiemą gaunami 
žemi rodikliai kompensuoja ilgu vasaros laikotarpiu gaunamus aukštus rodiklius, ir šie aukšti 
rodikliai neatsispindi.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 84
3 straipsnis

Pereinamoji viršijimo zona Išbraukta.
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, 



PE 378.727v01-00 42/140 AM\631286LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

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 
medžiagos.
4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų pereinamųjų viršijimo zonų 
nustatymui. 

Or. de

Pagrindimas

Pereinamųjų viršijimo zonų, kuriose būtų leidžiama pažeisti Europos aplinkos kokybės 
standartus ir kurias valstybės narės, patirdamos didelių techninių ir administracinių sąnaudų, 
dar privalėtų ir stebėti, sąvoką reikia visais atžvilgiais atmesti.

Laikantis Vandens pagrindų direktyvos ir pasiūlymo dėl direktyvos I priedo C dalies nuostatų, 
aplinkos kokybės standartų laikymasis kontroliuojamas tipiniuose monitoringo taškuose, ir 
todėl visos priemonės, kuriomis siekiama kiekvienam atskiram medžiagų išleidimo taškui 
apibrėžti pereinamąsias zonas, tampa nereikalingos.

Kadangi reikia apsvarstyti daug atskirų atvejų, nustačius pereinamąsias zonas tam tikrose 
arti išleidimo taškų esančiose paviršinio vandens telkinių dalyse, atsirastų labai didelių 
papildomų įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo sąnaudų. Tos papildomos sąnaudos, palyginti su 
stebėjimu tipiniuose taškuose, visiškai neatitiktų galimos naudos.

Be to, specialus „pereinamųjų zonų“, kuriose leidžiama viršyti ribines vertes, stebėjimas 
visiškai netektų prasmės, jeigu būtų taikomi ir įgyvendinami griežtesni teršalų išmetimo 
mažinimo reikalavimai (teršalų išmetimo standartas – „geriausios turimos technologijos“, 
plg. su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu).
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Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 85
3 straipsnis

Pereinamoji viršijimo zona Išbraukta.
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 
medžiagos.
4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų pereinamųjų viršijimo zonų 
nustatymui.

Or. en
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Pagrindimas

Laikantis Vandens pagrindų direktyvos ir pasiūlymo dėl direktyvos I priedo C dalies nuostatų, 
aplinkos kokybės standartų laikymasis kontroliuojamas tipiniuose monitoringo taškuose, ir 
todėl visos priemonės, kuriomis siekiama kiekvienam atskiram medžiagų išleidimo taškui 
apibrėžti pereinamąsias zonas, tampa nereikalingos.

Kadangi reikia apsvarstyti daug atskirų atvejų, nustačius pereinamąsias zonas tam tikrose 
arti išleidimo taškų esančiose paviršinio vandens telkinių dalyse, atsirastų labai didelių 
papildomų įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo sąnaudų. Tos papildomos sąnaudos, palyginti su 
stebėjimu tipiniuose taškuose, visiškai neatitiktų galimos naudos.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 86
3 straipsnis

Pereinamoji viršijimo zona Išbraukta.
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.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus pereinamąsias viršijimo zonas susidarytų teisinis neaiškumas, nes negalima pateikti 
apibrėžimo. Remiantis TIPK direktyvos (96/61/EB) 10 straipsniu, sutelktieji išmetimo šaltiniai 
turi atitikti aplinkos kokybės standartus. Taikant išimtis būtų užkrėstos žuvys, patenkančios į 
užterštą zoną (pvz., unguriai ir kt.). Komisija nepateikia pakankamų argumentų už pasiūlymą 
dėl šio straipsnio. Taikant dabartinį pasiūlymą esama akivaizdžios grėsmės, kad bus 
susilpnintas esamų teisės aktų poveikis ir Vandens pagrindų direktyvos tikslai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 87
3 straipsnis

Pereinamoji viršijimo zona Išbraukta.
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 
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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 
medžiagos.
4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų pereinamųjų viršijimo zonų 
nustatymui.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus pereinamąsias viršijimo zonas susidarytų teisinis neaiškumas, nes negalima pateikti 
apibrėžimo. Panaikinus šią spragą, bus pagerintas nuoseklumas su TIPK direktyvos 
(96/61/EB) 10 straipsnyje ir Vandens pagrindų direktyvos 10 straipsnyje numatytais 
bendraisiais principais, kuriais remiantis sutelktieji išmetimo šaltiniai turi atitikti aplinkos 
kokybės standartus. Taikant išimtis būtų užkrėstos žuvys, patenkančios į užterštą zoną (pvz., 
unguriai ir kt.) ir kiltų netiesioginis pavojus žmonėms.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 88
3 straipsnis

Pereinamoji viršijimo zona Išbraukta.
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 
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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 
medžiagos.
4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų pereinamųjų viršijimo zonų 
nustatymui.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamosios viršijimo zonos nėra apibrėžtos ir dėl to susidaro galimybė prioritetinių 
medžiagų išleidimui, išmetimui bei nuotėkiams. Viršijant ribines vertes, būtų 
nepageidaujamai užkrečiamos žuvys, o tai galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, 
taip pat atitinkamam žvejybos sektoriui.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 89
3 straipsnio 1 dalis

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.

1. Tais atvejais, kai nesama techniniu 
požiūriu įmanomų priemonių tinkamai 
išvalyti vieno ar daugiau sutelktųjų šaltinių 
nuotėkas, valstybės narės gali nustatyti
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 
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dalis atitiktų tuos standartus.

Or. nl

Pagrindimas

AKS viršijimą galima pateisinti tik tada, kai techniniu požiūriu neįmanoma tinkamai išvalyti 
nuotėkų.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 90
3 straipsnio 1 dalis

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.

1. Valstybės narės gali tam tikriems 
sezonams nustatyti 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.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamosiomis viršijimo zonomis neturi būti teisinamas nesugebėjimas įgyvendinti 
direktyvą. Vis dėlto per vasaros mėnesių sausrą arba kitu metu, kai išimtinės sezoninės 
sąlygos daro poveikį vandens telkiniams, turėtų būti leidžiama taikyti laikinas išimtis.

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 91
3 straipsnio 1 dalis

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 

1. Valstybės narės gali nustatyti
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 



AM\631286LT.doc 49/140 PE 378.727v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

standartus. dalis atitiktų tuos standartus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nustatyti, kad pereinamųjų viršijimo zonų kūrimas turėtų ir 
toliau būti tik galimybė, o ne norma, ir kad aplinkos kokybės standartų neatitinkantis teršalų 
išmetimas iš sutelktųjų šaltinių turėtų būti išimtinis ir kontroliuojamas.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 92
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės į savo upių baseino 
valdymo planus, nurodytus Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnyje, įtraukia 
veiksmų planą, skirtą siekiant atitinkamų 
aplinkos kokybės standartų mažinti 
kiekvienos pereinamosios viršijimo zonos 
dydį ir trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiami direktyvoje įtvirtinti aplinkosaugos tikslai – nustatoma, kad 
pereinamosios viršijimo zonos turėtų būti laikina priemonė, o ne būdas vengti vykdyti 
direktyvos reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 93
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Tarptautinių vandentakių atveju 
nustatant pereinamąją viršijimo zoną reikia 
kitos valstybės narės, kuriai ši zona daro 
poveikį, sutikimo.

Or. hu
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Pagrindimas

Tarptautinių vandentakių atveju turint vienos valstybės narės išduotą leidimą ir viršijant 
leidžiamas ribines vertes į vandenį išleidžiamos prioritetinės medžiagos kiekis iki sienos 
kirtimo vietos ne visada sumažėdavo iki direktyvoje nurodyto lygio. Vis dėlto iš žemesnėje 
vandentakio dalyje esančių valstybių narių galima reikalauti laikytis direktyvos tik tada, kai 
per daug užterštas vanduo į jų teritoriją patenka su jų sutikimu.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 94
3 straipsnio 3 dalis

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 
medžiagos.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Pereinamosios zonos turi būti neprivalomos. Nuolatinis leidimų persvarstymas ir jų 
suderinimas su technologijos lygiu jau reglamentuojamas TIPK direktyvos 13 straipsnyje ir 
Vandens pagrindų direktyvos 11 straipsnyje. Taikant geriausias turimas technologijas (GTT) 
sumažinus pereinamąsias zonas TIPK įrenginių eksploatuotojai bus skatinami pirmenybę 
teikti vandens valymo priemonėms, o ne kitų aplinkos terpių apsaugos priemonėms. Tai 
neatitinka TIPK direktyvos 7 straipsnyje numatyto integruoto būdo.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 95
3 straipsnio 3 dalis

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, 

3. Valstybės narės iki 2011 m. ir po to kas 
šešerius metus atlieka Direktyvoje 96/61/EB 
nurodytų leidimų arba Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalies g punkte 
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siekiant palaipsniui mažinti 1 pastraipoje 
nurodytos kiekvienos pereinamosios 
viršijimo zonos dydį, nustatytą vandens 
telkiniuose, kuriems daro poveikį 
išleidžiamos prioritetinės medžiagos. 

nurodyto išankstinio sureguliavimo peržiūrą, 
siekiant palaipsniui mažinti 1 pastraipoje 
nurodytos kiekvienos pereinamosios
viršijimo zonos dydį, nustatytą vandens 
telkiniuose, kuriems daro poveikį 
išleidžiamos prioritetinės medžiagos.
Vykstant peržiūrai, kompetentingai 
institucijai pateikiamas mažinimo planas, 
kuriame išdėstomos priemonės, kurių buvo 
imtasi siekiant sumažinti prioritetinių 
medžiagų naudojimą, ir įtraukiamos kitos 
medžiagos, kurias galima naudoti vietoj 
atitinkamos medžiagos ir kurioms ši 
direktyva nėra taikoma.

Or. hu

Pagrindimas

Leidimų peržiūra turi būti sureguliuota pagal taikytinus teisės aktus (TIPK direktyvą ir 
Vandens pagrindų direktyvą). Nuostata dėl mažinimo plano reikalinga Direktyvoje 96/61/EB 
nurodytiems įrenginiams, kad būtų galima palaipsniui mažinti išleidžiamą į vandenį šios 
direktyvos priede išvardytų prioritetinių medžiagų kiekį ir per priimtiną laikotarpį šį išleidimą 
visiškai nutraukti. 

Sukūrus procedūrą, įrenginių eksploatuotojams bus lengviau praktikoje mažinti išleidžiamą 
kiekį ir kartu bus sudaryta galimybė institucijoms atlikti priežiūrą. Į pateiktą planą įtraukus 
medžiagas pakaitalus, paaiškės įmanomos įgyvendinti alternatyvos.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 96
3 straipsnio 3 dalis

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 medžiagos.

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 medžiagos. Šio 
laipsniško mažinimo imamasi tik tais 
atvejais, kai dėl valstybių narių vykdomų 
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priemonių pagerėja vandens kokybė.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos pereinamosios viršijimo zonos dydis turėtų būti palaipsniui mažinamas tik tuo 
atveju, kai šaltinio kontrolės būdai (įrenginiai ir priemonės) pasirodo esą veiksmingi.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 97
3 straipsnio 4 dalis

4. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatyti
metodą, kurį valstybės narės naudotų 
pereinamųjų viršijimo zonų nustatymui.

4. Komisija Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustato
metodą, kurį valstybės narės naudotų 
pereinamųjų viršijimo zonų nustatymui:
a) pereinamosios zonos dydį procentais 
palyginti su atitinkamo vandens telkinio ir 
valstybės narės viso turimo vandens plotu;
b) didžiausią leistiną viršijimo lygį. 

Or. hu

Pagrindimas

Norint eksploatuoti Direktyvoje 96/61/EB nurodytus objektus, būtina pereinamuoju 
laikotarpiu nustatyti plotą, kuriame direktyvoje numatyta didžiausia leistina atitinkamų 
medžiagų koncentracija galėtų būti viršijama. Kadangi kalbame apie aplinkai ir žmonių 
sveikatai pavojingas medžiagas, reikia nustatyti ir šio viršijimo ribas. Kad valstybės narės 
nesinaudotų šiuo straipsniu siekdamos išvengti pareigos laikytis direktyvos reikalavimų, 
reikia tiksliai sureguliuoti straipsnio taikymo sritį. Tai svarbu dar ir todėl, kad tik taip galima 
užtikrinti, jog išleidžiamą priede nurodytų medžiagų kiekį visame vandens telkinyje priimtinu 
laikotarpiu pavyks išlaikyti mažesnį negu numatytos ribinės vertės.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 98
3 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Kalbant apie upių žiotis ir kranto zonas, 
Komisija nustato metodus, kuriuos taikys 
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valstybės narės, vertindamos aplinkos 
kokybės standartus, išreikštus vidutinės 
metinės vertės dydžiu.

Or. en

Pagrindimas

Upių žiočių ir kranto zonų klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į jų ypatingą padėtį. 

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 99
3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Valstybių narių taikomi teršalų išmetimo

kontrolės metodai
1. Siekdamos 1 straipsnyje nurodytų tikslų, 
valstybės narės kaip dalį Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnyje paminėtos 
priemonių programos parengia integruotus 
prioritetinių ir pavojingų prioritetinių 
medžiagų išmetimo ir laipsniško mažinimo 
kontrolės priemonių planus. Šie planai 
apima bent jau:
a) 4 straipsnyje nurodytų tyrimų rezultatus;
b) tikslus kiekvienai medžiagai, įskaitant 
kiekį ir masės balansus;
c) pagrindinių taršos šaltinių (ypač 
pramonės, žemės ūkio, miškininkystės, 
namų ūkių, sveikatos apsaugos sistemos ir 
transporto) sektorines strategijas;
d) dėl produktuose esančių medžiagų 
nuotėkių kylančios pasklidosios taršos 
mažinimo priemones;
e) prioritetinių pavojingų medžiagų 
pakeitimo priemones;
f) remiantis Direktyvos 2000/60/EB 
9 straipsnio nuostatomis taikomas 
priemones, ypač ekonomines;
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g) išmetimo standartus, papildančius 
esamus teisinius EB reikalavimus;
h) informavimo, konsultavimo ir mokymo 
priemones. 
2. Planai turėtų būti rengiami 
vadovaujantis skaidriais kriterijais ir 
keičiami kartu su priemonių programomis. 
Valstybės narės kas trejus metus atsiskaito 
Komisijai ir visuomenei dėl įgyvendinimo 
pažangos ir dėl to, kaip šios priemonės 
padėjo pasiekti direktyvos tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad būtų laikomasi Vandens pagrindų direktyvos 10 ir 16 straipsnių nuostatų.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 100
3b straipsnis (naujas)

3b straipsnis
Suderinti teršalų išmetimo kontrolės 

metodai
1. Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 2000/60/EB, 
Komisija per metus nuo prioritetinių 
pavojingų medžiagų įtraukimo į X priedą 
persvarsto sprendimus, susijusius su šių 
medžiagų reguliavimu ar jų išmetimu. Tai 
ypač taikoma:
a) prioritetinėms medžiagoms arba 
teršalams, kuriems taikoma Direktyva 
91/414/EEB, ir sprendimui dėl jų įtraukimo 
į I priedą;
b) prioritetinėms medžiagoms arba 
teršalams, kuriems taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 1907/2006, sprendimui dėl jų 
įtraukimo į XIV arba XVII priedą ir į 
pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą 
(Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
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59 straipsnio 1 dalis) ir sprendimams dėl 
autorizacijos suteikimo (Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 60 straipsnis). Kitais 
atvejais, kai tampa aišku, kad viršijama 
poveikio nesukelianti koncentracija (angl. 
PNEC), siūloma, kokių veiksmų imtis.
2. Direktyvoje 96/61/EB reglamentuojamų 
sutelktųjų taršos šaltinių atveju Komisija 
užtikrina, kad technologijos, kurios lemia 
prioritetinių pavojingų medžiagų išmetimą 
arba nuotėkius, negali būti laikomos toje 
direktyvoje apibrėžtomis geriausiomis 
turimomis technologijomis (GTT), ir kad 
būtų pataisyti GTT reglamentuojantys 
dokumentai. Remdamasi Direktyvos 
96/61/EB 18 straipsniu, Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl visų iš TIPK išmetamų
prioritetinių medžiagų arba teršalų 
privalomų ribinių verčių.
3. Siekdama padėti parengti 3 straipsnyje 
aprašytus planus, Komisija iki 2008 m. 
pabaigos parengia teršalų išmetimo iš 
sutelktųjų ir pasklidųjų šaltinių kontrolės 
strategijos projektą.
4. Jeigu numatoma, kad nepavyks pasiekti 
šios direktyvos tikslų, Komisija EB sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka parengia 
kitas ES lygmens nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas įvairių Bendrijos teisės aktų nuoseklumas.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 101
4 straipsnis 

4 straipsnis
Išmetimo, išleidimo ir nuotėkių sąrašas

Išbraukta.

1. Remiantis informacija, surinkta pagal 
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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.
2. Teršalų verčių, kurios turi būti įrašomos 
1 dalyje nurodytuose sąrašuose, matavimo 
atskaitinis laikotarpis yra vieneri metai 
2007−2009 m.
Tačiau prioritetinių medžiagų arba teršalų, 
kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, 
vertės gali būti apskaičiuojamos kaip 
2007 m., 2008 m. ir 2009 m. vidurkis.
3. Valstybės narės perduoda Komisijai 
sąrašus, sudarytus pagal šio straipsnio 1 
dalį, įskaitant atitinkamus ataskaitinius 
laikotarpius, kartu su pagal Direktyvos 
2000/60/EB 15 straipsnio 1 dalį 
pateikiamais upių baseinų valdymo planais.
4. Valstybės narės atnaujina sąrašus kaip 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų analizių ir peržiūrų dalį. 
Vertės dydžių 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.
Valstybės narės paskelbia atnaujintus 
sąrašus, kai atnaujinami jų upių baseinų 
valdymo planai, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje.
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.
6. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
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straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų sąrašų sudarymui.

Or. nl

Pagrindimas

4 straipsnyje siūlomus sąrašus jau dabar reikalaujama rengti remiantis EITR direktyva ir 
Vandens pagrindų direktyvos 5 straipsniu. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad ši direktyva 
atitiktų Vandens pagrindų direktyvos apibrėžtis, tikslus ir nuostatas ir nekiltų aiškinimo 
skirtumų.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 102
4 straipsnis

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.

Valstybės narės užtikrina, kad, vykdant 
Direktyvos 2000/60/EB 15 straipsnyje 
įtvirtintą atsiskaitymo pareigą, pateikiami 
duomenys apie kiekviename valstybės narės 
teritorijos upės baseine arba jo dalyje
išmetamus teršalus siekiant parodyti, kad I 
priedo A dalyje išvardytų prioritetinių 
medžiagų išmetimas palaipsniui 
mažinamas, o prioritetinių pavojingų 
medžiagų – nutraukiamas.

2. Teršalų verčių, kurios turi būti įrašomos 
1 dalyje nurodytuose sąrašuose, matavimo 
atskaitinis laikotarpis yra vieneri metai 
2007−2009 m.
Tačiau prioritetinių medžiagų arba teršalų, 
kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, 
vertės gali būti apskaičiuojamos kaip 
2007 m., 2008 m. ir 2009 m. vidurkis.
3. Valstybės narės perduoda Komisijai 
sąrašus, sudarytus pagal šio straipsnio 1 
dalį, įskaitant atitinkamus ataskaitinius 
laikotarpius, kartu su pagal Direktyvos 
2000/60/EB 15 straipsnio 1 dalį 
pateikiamais upių baseinų valdymo planais.
4. Valstybės narės atnaujina sąrašus kaip 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų analizių ir peržiūrų dalį. 
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Vertės dydžių 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.
Valstybės narės paskelbia atnaujintus 
sąrašus, kai atnaujinami jų upių baseinų 
valdymo planai, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje. 
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.
6. Komisija gali Direktyvos 2000/60/EB 21 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatyti metodą, kurį valstybės narės 
naudotų sąrašų sudarymui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeistu tekstu būtų užtikrinamas nuoseklumas su Vandens pagrindų direktyva ir 
išvengiama nereikalingų ir apsunkinančių papildomų ataskaitų teikimo reikalavimų. Visiškai 
pakanka dabartinių Vandens pagrindų direktyvos 15 straipsnyje numatytų reikalavimų dėl 
paviršinio vandens būklės stebėjimo.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 103
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 

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 



AM\631286LT.doc 59/140 PE 378.727v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

dalyse, išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
sąrašą kiekvienam upės baseinui arba jo 
daliai savo teritorijoje.

dalyse, įskaitant jų koncentraciją 
nuosėdose ir biotoje, išmetimo, išleidimo,
nuotėkių ir jų šaltinių sąrašą ir tinkamais 
atvejais žemėlapius kiekvienam upės 
baseinui arba jo daliai savo teritorijoje.

Valstybės narės į sąrašą įtraukia visas 
teršalų išmetimo kontrolės priemones, 
kurių buvo imtasi dėl I priedo A ir B dalyse 
išvardytų prioritetinių medžiagų ir teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad į sąrašą turi būti įtraukti prioritetinių medžiagų ir kitų teršalų 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių šaltiniai ir šių medžiagų bei teršalų koncentracija nuosėdose 
ir biotoje. Siekiant didesnio skaidrumo, jie turi būti pažymėti žemėlapiuose. 

Atsižvelgdamos į savo įsipareigojimus laipsniškai mažinti ar nutraukti prioritetinių pavojingų 
medžiagų išmetimą, išleidimą ar nuotėkius,valstybės narės į savo sąrašus turėtų įtraukti 
informaciją apie tokias priemones.

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 104
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, arba 
kitais turimais duomenimis, valstybės narės 
sudaro iš pirminių šaltinių (ir sutelktųjų, ir 
pasklidųjų taršos šaltinių) išmetamų
prioritetinių medžiagų, išvardytų I priede, 
išmetimo, išleidimo ir nuotėkių sąrašą 
kiekvienam upės baseinui arba jo daliai 
savo teritorijoje.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmąja pakeitimo dalimi siekiama sudaryti galimybių sąrašą parengti remiantis papildomais 
informacijos šaltiniais, nes dauguma 2004 m. užbaigiamoms peržiūroms naudojamų duomenų 
imami iš 2002 m., o nuo to laiko siekiant pagerinti žinias apie padėtį buvo pradėta naudoti 
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informacijos rinkimo programas.
Antrąja pakeitimo dalimi siekiama paremti prevencijos principą, kuriuo vadovaujantis taršą 
reikia šalinti prie jos šaltinio – siekiant skatinti bent jau pagrindinių pirminių šaltinių tyrimą 
pranešėjo sąvoka „visų pirminių šaltinių“ susiaurinama iki „pirminių šaltinių“.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 105
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. Dėl laivybos, dugno 
priežiūros darbų arba gamtos reiškinių iš 
nuosėdų išsiskiriančios prioritetinės 
medžiagos ir teršalai nelaikomi nuotėkiais. 

Or. nl

Pagrindimas

Nuosėdose būna „senų“ praeityje išleistų ir nuskendusių prioritetinių medžiagų. Nuo laivų, 
dėl dugno priežiūros darbų ir gamtos reiškinių (audrų, potvynių) susidarantys sūkuriai gali 
šias medžiagas išmesti ir sumaišyti su paviršiniu vandeniu. Šiuo pakeitimu siekiama, kad toms 
medžiagoms nebūtų taikoma sąvoka „nuotėkiai“, nes tai nėra nauji nuotėkiai, o šių medžiagų 
persiskirstymas.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 106
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 

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 II priede arba 
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dalyse, išmetimo, išleidimo ir nuotėkių 
sąrašą kiekvienam upės baseinui arba jo 
daliai savo teritorijoje.

I priedo A ir B dalyse, išmetimo, išleidimo ir 
nuotėkių sąrašą kiekvienam upės baseinui 
arba jo daliai savo teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pakeitimais, kuriais, vadovaujantis 2001 m. patvirtinto teksto logika, į 
sąrašą įtraukiamos medžiagos, kurias Komisija dar turi įvertinti. Valstybės narės savo 
sąrašuose turi atsižvelgti į šias medžiagas.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 107
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. Medžiagos, kurių 
atveju laikomasi 2 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų, į sąrašą neįtraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Medžiagų, kurių atžvilgiu galima įrodyti, kad laikomasi 2 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 
įtraukti į sąrašą nebūtina. 

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 108
4 straipsnio 2 dalis

2. Teršalų verčių, kurios turi būti įrašomos 1 
dalyje nurodytuose sąrašuose, matavimo 
atskaitinis laikotarpis yra vieneri metai 

2. Teršalų verčių, kurios turi būti įrašomos 1 
dalyje nurodytuose sąrašuose, matavimo 
atskaitinis laikotarpis yra vieneri metai 
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2007−2009 m. 2007−2009 m.
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 apskaičiuojamos kaip vidurkis 
naudojimo laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 40 ir 52 pakeitimais: juo aiškiau išdėstoma, kad pesticidai turi būti 
matuojami jų naudojimo laikotarpiu. Matuojant kitaip, žiemą gaunami žemi rodikliai 
kompensuoja ilgu vasaros laikotarpiu gaunamus aukštus rodiklius, ir šie aukšti rodikliai 
neatsispindi.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 109
4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės atnaujina sąrašus kaip 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų analizių ir peržiūrų dalį.

4. Valstybės narės atnaujina sąrašus kaip 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų analizių ir peržiūrų dalį. 

Vertės dydžių 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
apskaičiuojamos kaip vidurkis naudojimo 
laikotarpiu, bet kuriuo atveju iki tos 
analizės pabaigos.

Valstybės narės paskelbia atnaujintus 
sąrašus, kai atnaujinami jų upių baseinų 
valdymo planai, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje. 

Valstybės narės paskelbia atnaujintus 
sąrašus, kai atnaujinami jų upių baseinų 
valdymo planai, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 40, 52 ir 108 pakeitimais: juo aiškiau išdėstoma, kad pesticidai turi būti 
matuojami jų naudojimo laikiotarpiu. Matuojant kitaip, žiemą gaunami žemi rodikliai 
kompensuoja ilgu vasaros laikotarpiu gaunamus aukštus rodiklius, ir šie aukšti rodikliai 
neatsispindi.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 110
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 iki 2012 m. patikrina, kad būtų 
užtikrintos prielaidos, jog sąraše nurodytas 
išmetimas, išleidimas ir nuotėkos iki 2015
m. atitiks sumažinimo ir nutraukimo 
įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje. Ataskaitą apie šį patikrinimą 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Jeigu iš ataskaitos matyti, kad 
atitikties tikėtis neverta, Komisija 
EB sutarties 251 straipsnyje numatyta 
tvarka iki 2013 m. pateikia pasiūlymą dėl 
reikiamų Bendrijos priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės, 
vadovaudamosi 16 straipsnio 1 ir 8 dalimis, įgyvendina reikiamas priemones siekdamos, kad 
laipsniškai mažėtų arba būtų nutraukta tarša. Todėl nepriimtina laukti iki pačios pabaigos –
2025 m., kol bus galima patikrinti, ar pasiekta atitiktis. Šis tikrinimas turėtų būti atliekamas 
vėliausiai laikotarpio viduryje, o jeigu patikrinus paaiškės, kad atitikties tikėtis neverta, 
Bendrija turėtų imtis veiksmų.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 111
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 iki 2012 m. patikrina, ar sąraše 
nurodytas išmetimas, išleidimas ir nuotėkos 
iki 2015 m. atitiks sumažinimo ir
nutraukimo įpareigojimus, nustatytus 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies 
a punkto iv papunktyje, praneša rezultatus 
ir išvadas valstybėms narėms bei Europos 
Parlamentui ir siūlo reikiamas priemones 
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atitikčiai pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalimi, mažinimo pareigą 
reikia įvykdyti iki 2015 m., ir nereikia laukti dešimt metų, kol bus galima atlikti patikrinimą.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 112
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 
2015 m. atitiktų sumažinimo ir nutraukimo 
įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalimi, mažinimo pareigą 
reikia įvykdyti iki 2015 m., ir nereikia laukti dešimt metų, kol bus galima atlikti patikrinimą.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 113
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 
2015 m. atitiktų sumažinimo ir nutraukimo 
įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalimi, mažinimo pareigą 
reikia įvykdyti iki 2015 m., ir nereikia laukti dešimt metų, kol bus galima atlikti patikrinimą. 
Komisija turi pateikti reikiamą sąrašų rengimo metodą.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax

Pakeitimas 114
4 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Komisija iki ...* parengia geriausiomis 
turimomis technologijomis grindžiamus 
teršalų išmetimo kontrolės metodus visiems 
sutelktiesiems šaltiniams, ir valstybės narės 
turi naudoti ne žemesnio lygio 
technologijas negu nurodytos.
* Vieni metai nuo šios direktyvos priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 8 dalimi, Komisija iki 2006 m. turėjo 
pasiūlyti teršalų išmetimo iš sutelktųjų šaltinių kontrolės metodus. Kadangi Komisija to 
nepadarė, ji turi įvykdyti šį reikalavimą bent jau per ateinančius metus.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 115
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Priemonės taršai prioritetinėmis 
medžiagomis ir prioritetinėmis 

pavojingomis medžiagomis sumažinti
1. Norėdamos pasiekti taršos 
prioritetinėmis medžiagomis ir
prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis
mažinimo tikslus, numatytus Direktyvos 
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2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkto 
iv papunktyje, valstybės narės užtikrina, 
kad rengiant minėtosios direktyvos 11 
straipsnyje nustatytą priemonių programą 
būtų taip pat atsižvelgiama į sutelktuosius 
ir paskliduosius taršos šaltinius ir į šioje 
direktyvoje įtvirtintus aplinkos kokybės 
standartus.
2. Valstybės narės, remdamosi Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsniu ir siekdamos joje 
numatytų tikslų, privalo įvertinti, kaip 
įgyvendinamos esamos priemonės, arba 
numatyti naujas priemones taršai 
prioritetinėmis medžiagomis ir 
prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis 
sumažinti ir kontroliuoti. 
Tada Komisija Bendrijos lygmeniu pateikia 
reikiamas priemones.
3. Tais atvejais, kai prioritetinei medžiagai 
ar prioritetinei pavojingai medžiagai 
taikomi kiti teršalus reglamentuojantys EB 
teisės aktai (Direktyva 91/414/EEB, 
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 arba 
Direktyva 96/61/EB), šios direktyvos 
nuostatos yra aukštesnės galios visais 
vandens teršalų klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant priemonių programą reikėtų atsižvelgti į kontrolės priemones. Jei būtų įtvirtinti tik 
aplinkos kokybės standartai, būtų tobulinamos tik valymo sistemos, o nebūtų gerinama 
paviršinio vandens telkinių apsauga. Kontrolė ten, kur yra taršos šaltinis, turi didelę reikšmę 
mažinant išleidžiamų medžiagų kiekį, ir toks tvarus požiūris leis pasiekti Vandens politikos 
pagrindų direktyvos tikslus.

Šioje direktyvoje įvardytoms prioritetinėms pavojingoms medžiagoms – vandens teršalams 
turi būti taikoma kontrolė ir priemonės, užkertančios kelią teršti vandens telkinius, net jeigu 
kitais teisės aktais jas naudoti leidžiama.
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Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 116
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Priemonės taršai prioritetinėmis 

medžiagomis sumažinti
1. Norėdamos pasiekti taršos 
prioritetinėmis medžiagomis mažinimo 
tikslus, numatytus Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, 
valstybės narės užtikrina, kad rengiant 
minėtosios direktyvos 11 straipsnyje 
nustatytą priemonių programą būtų taip 
pat atsižvelgiama į sutelktuosius ir 
paskliduosius taršos šaltinius ir į šioje 
direktyvoje įtvirtintus aplinkos kokybės 
standartus.
Rengiant šias priemones atsižvelgiama į tai, 
kad neįmanoma sustabdyti arba laipsniškai 
panaikinti visus galimus natūralių 
medžiagų arba taikant natūralius procesus 
pagamintų medžiagų šaltinius.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
minėtos priemonės būtų ekonomiškai 
perspektyvios ir techniškai įgyvendinamos, 
kaip nurodyta Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnio 4 dalyje.
3. Visų pirma valstybės narės atsižvelgia į 
esamas priemones, numatytas Bendrijos 
teisės aktuose.
4. Esant būtinybei valstybės narės, 
remdamosi Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsniu ir siekdamos joje numatytų 
tikslų, privalo įvertinti, kaip įgyvendinamos 
esamos priemonės, arba numatyti naujas 
priemones taršai prioritetinėmis 
medžiagomis sumažinti ir kontroliuoti. 
Prireikus Komisija Bendrijos lygmeniu 
pateikia reikiamas priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Nurodant į Vandens pagrindų direktyvos nuostatas primenama jos svarba ir pašalinama 
painiava dėl sąvokų „ekonomiškai perspektyvios“ ir „techniškai įmanomos“.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 117
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Taikymo kontrolė

Tais atvejais, kai dažnai viršijama aplinkos 
kokybės standartuose nustatyta vertė, 
valstybės narės turi nustatyti taršos šaltinį 
ir vadovaudamosi įvairiomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, Direktyva 2000/60/EEB, taikyti 
atitinkamas veiksmingas ir proporcingas 
skatinamąsias priemones, pvz., minėtos 
direktyvos 11 straipsnio 4 dalyje ir 
VI priedo B dalyje aprašytas „papildomas“ 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai dažnai viršijama aplinkos kokybės standartuose nustatyta vertė, turėtų būti 
taikomos veiksmingos ir proporcingos skatinamosios priemonės. Problemą galima spręsti ne 
tik teisinėmis, bet ir „papildomomis“ priemonėmis, nes savanoriškos skatinamosios 
priemonės dažnai veiksmingesnės už griežtas teisines. Tai padės padidinti bendrą pritarimą 
šiai direktyvai ir apskritai aplinkos apsaugos teisės aktams. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 118
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis

Komisijos ataskaita
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Rengdama ataskaitą apie Direktyvos 
2000/60/EB 18 straipsnio 1 dalies 
įgyvendinimą, Komisija oficialiai įvertina 
visų tiesioginį ar netiesioginį poveikį gerai 
vandens kokybei turinčių Bendrijos teisės 
aktų nuoseklumą ir veiksmingumą. Šis 
įvertinimas padės reikiamai pritaikyti arba 
įgyvendinti Bendrijos priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos Komisija nenurodė jokios naujos teršalų išmetimo kontrolės 
priemonės, nes visos priemonės atsižvelgiant į esamus teisės aktus arba šiuo metu 
Parlamentui ir Tarybai pateiktus pasiūlymus būtų nereikalingos. Vis dėlto ši padėtis gali 
pasikeisti, todėl Komisija, nepamiršdama savo pareigos remiantis pagrindų direktyvos 
18 straipsniu pateikti ataskaitą, turėtų pagrįsti kiekvieną sprendimą siūlyti teisės aktą, jį 
pritaikyti arba jo nesiūlyti.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 119
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Tarpvalstybinės problemos

Jeigu valstybė narė aptinka tam tikrą 
prioritetinės medžiagos šaltinį kaip keliantį 
taršos problemų, o vien nacionalinių 
priemonių nepakanka, ir taršos problema 
gali būti veiksmingiau išpręsta Europos 
lygmeniu, valstybė narė, remdamasi 
Direktyvos 2000/60/EB 12 straipsniu, gali 
apie tai pranešti Europos Komisijai. 
Atsakydama į šį pranešimą Europos 
Komisija per vienus metus nuo pranešimo 
gavimo pasiūlo deramas Bendrijos 
priemones, kai įmanoma, grindžiamas 
esamu teisės aktu.

Or. en
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Pagrindimas

Atmosfera arba upėmis judančios prioritetinės medžiagos gali kelti didelių problemų –
valstybėse narėse bus viršijami AKS. Nacionalinėmis priemonėmis ne visada įmanoma 
pakankamai sumažinti šių medžiagų koncentraciją aplinkoje, nes pagrindinis kiekis 
išmetamas vienoje arba keliose kitose šalyse. Tais atvejais, remiantis Direktyvos 2006/60/EB 
12 straipsniu, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pranešti Komisijai. Komisijos 
pareiga – atlikti tyrimą ir pasiūlyti Bendrijos priemones problemai pašalinti.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 120
4a straipsnis (naujas)

11 straipsnis (Direktyva 2000/60/EB)

4a straipsnis
Direktyva 2000/60/EB iš dalies keičiama 
taip:
1. 11 straipsnis keičiamas taip: 
,,11 straipsnis
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kiekvienam upės baseino rajonui arba 
tarpvalstybinio upės baseino rajono daliai, 
esančiai jos teritorijoje, būtų sudaryta 
priemonių programa 4 straipsnyje 
nurodytiems tikslams pasiekti, 
atsižvelgdama į analizių, kurių 
reikalaujama 5 straipsnyje, rezultatus ir 
pagal Direktyvos xx/2000/EC* 4 straipsnį 
parengtus sąrašus. Tokios priemonių 
programos gali remtis priemonėmis, kurios 
taikomos pagal nacionaliniu lygiu priimtus 
įstatymus visai atitinkamos valstybės narės 
teritorijai. Prireikus valstybė narė gali 
numatyti priemones, taikytinas visiems 
upės baseino rajonams ir (arba) 
tarptautinių upės baseino rajonų dalims, 
esančioms jos teritorijoje.
______________________

*   Nuoroda į šią direktyvą.“

2. 18 straipsnio 2 dalies e punktas 
keičiamas taip: 
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„e) pagal 16 straipsnį ir kitas atitinkamas 
Bendrijos taršos kontrolės priemones 
pateiktų visų pasiūlymų, kontrolės 
priemonių ir strategijų apibendrinimas;“
3. Į 18 straipsnį įrašoma ši 6 dalis:
„6. Jeigu Komisijos ataskaitoje matyti, kad 
visa direktyva arba konkrečios jos 
nuostatos, ypač dėl kontrolės priemonių 
pagal 16 straipsnį, įgyvendinamos 
nepakankamai, Komisija ne vėliau kaip ** 
pasiūlo Bendrijos priemones.
_______________________
** Aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitos 
paskelbimo.“

Direktyvos 2000/60/EB X priedas yra 
keičiamas šios direktyvos II priede pateiktu 
tekstu.

4. Direktyvos 2000/60/EB X priedas yra 
keičiamas šios direktyvos II priede pateiktu 
tekstu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia į Vandens pagrindų direktyvoje numatytą priemonių programą įtraukti kryžminę 
nuorodą į naują pareigą parengti taršos prioritetinėmis medžiagomis kontrolės priemonių 
sąrašą. Be to, jeigu pagal šią direktyvą Bendrija nesiims taršos kontrolės priemonių, 
Komisijos ataskaitoje taip pat turėtų būti įvertinta, ar kitomis Bendrijos priemonėmis buvo 
pasiekti 16 straipsnyje numatyti tikslai. Galiausiai turi būti priemonė, kuria vadovaujantis 
Bendrija turėtų imtis veiksmų, jeigu iš ataskaitos paaiškėtų, kad įgyvendinimas 
nepakankamas.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 121
5 straipsnio 1a dalis (nauja) 

Ne vėliau kaip ...* Komisija dar kartą 
apsvarsto, ar Direktyvos 2000/60/EB X 
priede nurodyta prioritetinė medžiaga yra 
prioritetinė pavojinga medžiaga, ir pateikia 
atitinkamą pasiūlymą.
* Praėjus dvylikai mėnesių nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priedo pakeitimų.
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Or. en

Pagrindimas

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. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl X priedo 
svarstymo praėjus šešiems mėnesiams nuo patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų 
nustatymo kriterijų pagal REACH reglamentą pakeitimo.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 122
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per [18 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per [18 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos], įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę. (Šis 
pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. en

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 123
I priedo A dalies lentelės 7A ir 7B skilčių pavadinimai (nauji)

(7a) (7b)

Biotos AKS Nuosėdų AKS

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalimi, kurioje teigiama, kad 
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Komisija turėtų pateikti pasiūlymų dėl paviršinio vandens, nuosėdų ir biotos AKS, ir 
2 straipsnio 3 dalies 4–9 pakeitimais bei to paties autoriaus pateiktu 2 straipsnio 4 dalies 
A pastraipos (naujos) 11 pakeitimu, I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas į jį įtraukiant dvi 
naujas skiltis, rodančias biotos ir nuosėdų AKS vertes. 

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 124
I priedo A dalies lentelės 16 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(16) Heksachlorbenzenas 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Parlamento pakeitimas
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(16) Heksachlorbenzenas 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriami Aplinkos generalinio direktorato tarnybų konsultacijų metu siūlyti 
dydžiai.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 125
I priedo A dalies lentelės 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(17) Heksachlorbutadienas 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Parlamento pakeitimas
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(17) Heksachlorbutadienas 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriami Aplinkos generalinio direktorato tarnybų konsultacijų metu siūlyti 
dydžiai.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 126
I priedo A dalies lentelės 20 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas
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__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(20) Švinas ir jo junginiai 7439-92-1 7,2 7,2 netaikoma netaikoma

Parlamento pakeitimas
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(20) Švinas ir jo junginiai 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriami Aplinkos generalinio direktorato tarnybų konsultacijų metu siūlyti 
dydžiai.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 127
I priedo A dalies lentelės 23 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris
MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys



PE 378.727v01-00 76/140 AM\631286LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

(23) Nikelis ir jo junginiai 7440-02-0 20 20 netaikoma netaikoma

Parlamento pakeitimas
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 
numeris

MV-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

MV-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Vidaus 
paviršiniai 
vandenys

DLK-AKS

Kiti 
paviršiniai 
vandenys

(23) Nikelis ir jo junginiai 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriami Aplinkos generalinio direktorato tarnybų konsultacijų metu siūlyti 
dydžiai.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 128
I priedo A dalies lentelės 33A eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS numeris MV-

AKS
MV-
AKS

DLK-
AKS

DLK-
AKS

(33a) Laisvasis cianidas 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 193 pakeitimu. Siūlomi standartai atspindi žuvų toksiškumo duomenis ir 
viso geriamajame vandenyje esančio cianido ES ribinę vertę (1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos 
direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės).
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 129
I priedo A dalies lentelės 33B eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos pavadinimas CAS 

numeris1
MV-
AKS

MV-
AKS

DLK-AKS DLK-AKS

Perfluorinti junginiai (PFC)

Perfluoroktano sulfoninė rūgštis 
(PFOS)

1763-23-1

Kalio druska 2795-39-3

Amonio druska 29081-56-9

Ličio druska 29457-72-5

Dietanolamino (DEA) 
druska

70225-39-5

Perfluoroktaninė rūgštis (PFOA) 335-67-1

(33
b)

Amonio perfluoroktanoatas 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 210 pakeitimu: nors ilgu laikotarpiu PFC išmetimas ir nuotėkiai į 
vandenį turi būti nutraukti, siūlomu aplinkos kokybės standartu užtikrinama, kad iki 2015 m. 
paprasto apdorojimo, pvz., filtravimo krante, visiškai užteks iš Europos paviršinio vandens 
išgauti geriamajam vandeniui, potvyniai neužterš žemės ūkio paskirties žemės, o žuvys bus 
tinkamos žmonėms vartoti.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 130
I priedo A dalies lentelės 2 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos 

pavadinimas
CAS numeris1 MV-

AKS21
MV-
AKS21

DLK-
AKS

DLK-
AKS

21 Šis parametras yra aplinkos kokybės standartas, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė (AKS-
MV). 

Parlamento pakeitimas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Medžiagos 

pavadinimas
CAS numeris1 MV-

AKS21

MV-
AKS21

DLK-
AKS

DLK-
AKS

21 Šis parametras yra aplinkos kokybės standartas, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė (AKS-
MV). Prioritetinių medžiagų arba teršalų, susidarančių dėl Direktyvoje 91/414/EEB 
reglamentuojamų naudojimo būdų, mėginiai imami naudojimo laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 40, 52, 108, 109 pakeitimais. Juo siekiama, kad žiemą mėginiai nebūtų 
imami, nes tuo metu pesticidai nenaudojami ir mėginius imti netikslinga.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 131
I priedo C dalies 1 punktas

1. 4 ir 5 skiltis. Bet kuriame AKS-MV 
atitinkančiame paviršinio vandens telkinyje 
būtina, kad kiekviename tipiniame vandens 
telkinio monitoringo taške vienerių metų 
laikotarpiu skirtingu metu išmatuotų 
koncentracijų aritmetinis vidurkis būtų 
mažesnis nei standartas.

Išbraukta.
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Or. nl

Pagrindimas

Šioje dalyje primenama tai, kas išdėstyta Vandens pagrindų direktyvoje. Vandens pagrindų 
direktyvos 2 ir 4 straipsniuose jau nurodytas AKS vaidmuo siekiant aplinkosaugos tikslų. 
Vandens pagrindų direktyvoje taip pat išdėstyta, kaip stebėti vandens būklę. I priedo A dalyje 
nurodyta, kad AKS išreiškiami kaip metinė vidutinė vertė arba didžiausia leistina 
koncentracija. Todėl I priedo C dalies 1 ir 2 punktai nereikalingi ir gali būti išbraukti.

Pakeitimą pateikė Jan Mulder ir Jules Maaten

Pakeitimas 132
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.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Šioje dalyje primenama tai, kas išdėstyta Vandens pagrindų direktyvoje. Vandens pagrindų 
direktyvos 2 ir 4 straipsniuose jau nurodytas AKS vaidmuo siekiant aplinkosaugos tikslų. 
Vandens pagrindų direktyvoje taip pat išdėstyta, kaip stebėti vandens būklę. I priedo A dalyje 
nurodyta, kad AKS išreiškiami kaip metinė vidutinė vertė arba didžiausia leistina 
koncentracija. Todėl I priedo C dalies 1 ir 2 punktai nereikalingi ir gali būti išbraukti.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 133
I priedo C dalies 2a punktas (naujas)

2a. 7a skiltis. Bet kurio paviršinio vandens 
telkinio atitiktis AKS biotoje reiškia, kad 
audiniuose (drėgnas svoris) išmatuota 
koncentracija negali viršyti standarto. 
Monitoringas turėtų vykti bent kartą per 
metus, išskyrus atvejus, kai remiantis 
techninėmis žiniomis ir specialistų 
vertinimu galima taikyti kitokius 
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laikotarpius.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvoje įtvirtintais monitoringo reikalavimais, prioritetinių 
medžiagų mėginiai turi būti imami kartą per mėnesį, išskyrus atvejus, kai remiantis 
techninėmis žiniomis ir specialistų vertinimu galima taikyti kitokius laikotarpius. Kadangi 
nuosėdos ir biota yra kaupiančios matricos, nėra tikslo imti mėginius taip dažnai kaip 
vandenyje.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 134
I priedo C dalies 2b punktas (naujas)

2b. 7b skiltis. Bet kurio paviršinio vandens 
telkinio atitiktis AKS nuosėdose reiškia, 
kad paviršiaus nuosėdose (sausas svoris) 
išmatuota koncentracija negali viršyti 
standarto. Monitoringas turėtų vykti bent 
kartą per trejus metus, išskyrus atvejus, kai 
remiantis techninėmis žiniomis ir 
specialistų vertinimu galima taikyti kitokius 
laikotarpius.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Vandens pagrindų direktyvoje įtvirtintais monitoringo reikalavimais, prioritetinių 
medžiagų mėginiai turi būti imami kartą per mėnesį, išskyrus atvejus, kai remiantis 
techninėmis žiniomis ir specialistų vertinimu galima taikyti kitokius laikotarpius. Kadangi 
nuosėdos ir biota yra kaupiančios matricos, nėra tikslo imti mėginius taip dažnai, kaip 
vandenyje.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 135
I priedo C dalies 3 punkto 1 pastraipa

3. Išskyrus kadmį, šviną, gyvsidabrį ir 
nikelį (toliau – metalai), šiame priede 

3. Šiame priede nustatyti aplinkos kokybės 
standartai (AKS) yra išreikšti kaip bendros 
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nustatyti aplinkos kokybės standartai (AKS) 
yra išreikšti kaip bendros koncentracijos 
visame vandens mėginyje. Metalų atveju 
AKS nurodo ištirpusių metalų 
koncentraciją, t. y., vandens mėginio 
ištirpintą fazę, gaunamą filtruojant 0,45 
µm filtru arba taikant bet kokį lygiavertį 
pradinio apdorojimo būdą.

koncentracijos visame vandens mėginyje.

Or. en

Pagrindimas

Metalų biotinkamumas nėra pastovus. Jis kinta keičiantis sąlygoms. Žuvys gali sukaupti daug 
metalo, galinčio turėti žalingą poveikį vaisingumui ir lervų vystymuisi. Todėl metalai aplinkos 
kokybės standartuose taip pat turėtų būti išreiškiami kaip bendra koncentracija.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 136
I priedo C dalies 3 punkto 1 pastraipa

3. Išskyrus kadmį, šviną, gyvsidabrį ir 
nikelį (toliau – metalai), šiame priede 
nustatyti aplinkos kokybės standartai (AKS) 
yra išreikšti kaip bendros koncentracijos 
visame vandens mėginyje. Metalų atveju 
AKS nurodo ištirpusių metalų 
koncentraciją, t. y., vandens mėginio 
ištirpintą fazę, gaunamą filtruojant 0,45 
µm filtru arba taikant bet kokį lygiavertį 
pradinio apdorojimo būdą.

3. Šiame priede nustatyti aplinkos kokybės 
standartai (AKS) yra išreikšti kaip bendros 
koncentracijos visame vandens mėginyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei metalų kiekis bus matuojamas tik ištirpusių metalų koncentracijoje, gali likti neįvertintas 
metalų kiekis vandens mėginyje, juolab kad metalų dalis, esanti suspenduotose medžiagose, 
gali būti biologiškai prieinama tik tada, jei pakinta paviršinio vandens sąlygos. Pagal AKS 
turėtų būti įvertintas visas vandens mėginys.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 137
I priedo C dalies 3 punkto 2 pastraipa

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija
yra didesnė nei AKS vertė arba jei 
kietumas, pH arba kiti vandens kokybės 
parametrai daro poveikį metalų 
biotinkamumui, valstybės narės, 
vertindamos monitoringo rezultatus AKS 
atžvilgiu, gali į tai atsižvelgti. Jeigu jos tai 
pasirenka, privaloma naudoti apskaičiavimo 
metodus, nustatytus pagal 2 straipsnio 5 dalį.

Į natūralią foninę metalų koncentraciją ir 
reikiamus vandens kokybės parametrus 
(kietumą, pH, ištirpusią organinę anglį 
(IOA)), darančius poveikį metalų 
biotinkamumui, atsižvelgiama vertinant
monitoringo rezultatus AKS atžvilgiu. Jeigu 
viršijama AKS vertė, privaloma naudoti 
apskaičiavimo metodus, nustatytus pagal 2 
straipsnio 5 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme esanti nuostata netinka atvejams, kai foninė koncentracija labai nedaug 
atsilieka nuo AKS vertės. Tokiais atvejais nederėtų visiškai nepaisyti foninės koncentracijos, 
nes tuomet, kai foninė koncentracija labai nedaug viršija AKS vertę, į tą poveikį 
atsižvelgiama išsamiai. Dėl šios priežasties ši nuostata turėtų būti formuluojama plačiai.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 138
I priedo C dalies 3 punkto 2 pastraipa

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija 
yra didesnė nei AKS vertė arba jei kietumas, 
pH arba kiti vandens kokybės parametrai 
daro poveikį metalų biotinkamumui, 
valstybės narės, vertindamos monitoringo 
rezultatus AKS atžvilgiu, gali į tai 
atsižvelgti. Jeigu jos tai pasirenka, privaloma 
naudoti apskaičiavimo metodus, nustatytus 
pagal 2 straipsnio 5 dalį.

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija 
vandenyje, biotoje ar nuosėdose yra didesnė 
nei AKS vertė arba jei kietumas, pH arba 
kiti vandens kokybės parametrai daro 
poveikį metalų biotinkamumui, valstybės 
narės, vertindamos monitoringo rezultatus 
AKS atžvilgiu, gali į tai atsižvelgti. Jeigu jos 
tai pasirenka, privaloma naudoti 
apskaičiavimo metodus, nustatytus pagal 2 
straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad AKS vertės turėtų būti nustatomos tai matricai, kurioje 
gyvena dauguma jautrių organizmų: vandeniui, jeigu jautriausi yra vandenyje gyvenantys 
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organizmai, nuosėdoms, jeigu tai – nuosėdose gyvenantys organizmai, ir biotai, jeigu tai, 
pvz., žinduoliai arba žmonės, jautriausiai reaguojantys į antrinį apsinuodijimą.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 139
I priedo C dalies 3 punkto 2 pastraipa

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija 
yra didesnė nei AKS vertė arba jei
kietumas, pH arba kiti vandens kokybės 
parametrai daro poveikį metalų 
biotinkamumui, valstybės narės, 
vertindamos monitoringo rezultatus AKS 
atžvilgiu, gali į tai atsižvelgti. Jeigu jos tai 
pasirenka, privaloma naudoti apskaičiavimo 
metodus, nustatytus pagal 2 straipsnio 5 dalį.

Natūrali foninė metalų koncentracija 
pridedama prie AKS vertės. Be to, jeigu
kietumas, pH arba kiti vandens kokybės 
parametrai daro poveikį metalų 
biotinkamumui, valstybės narės, 
vertindamos monitoringo rezultatus AKS 
atžvilgiu, gali į tai atsižvelgti. Jeigu jos tai 
pasirenka, privaloma naudoti apskaičiavimo 
metodus, nustatytus pagal 2 straipsnio 5 dalį. 
Natūrali foninė metalų koncentracija 
vidaus paviršiniuose vandenyse ir 
pakrančių vandenyse nustatoma visų pirma 
atsižvelgiant į dirvožemį ir natūralų upių 
baseinų išplovimą. Valstybės narės savo 
upių baseino valdymo planuose nurodo 
natūralią foninę metalų koncentraciją ir 
tai, kaip į ją buvo atsižvelgta vertinant 
rezultatus AKS atžvilgiu.

Or. fi

Pagrindimas

ES lygmeniu natūrali foninė metalų koncentracija paviršiaus ir pakrančių vandenyse labai 
skiriasi, nelygu kokia geografinė vietovė. Apskaičiuojant AKS vertes metalams, kiekvieno 
upės baseino atveju privaloma atsižvelgti į metalus, pasiekiančius vandenį iš dirvožemio ir 
dėl gamtinio išplovimo. Nėra bendro mokslinio sutarimo, kokias procedūras naudoti į AKS 
įtraukiant foninę metalų koncentraciją. Todėl ES lygmeniu neturėtų būti taikoma jokio bendro 
apskaičiavimo metodo, o valstybėms narėms turėtų būti taikoma pareiga savo upių baseino 
valdymo planuose Komisijai nurodyti, kaip į natūralią foninę metalų koncentraciją buvo 
atsižvelgta lyginant rezultatus su AKS.
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Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 140
I priedo C dalies 3 punkto 2 pastraipa

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija 
yra didesnė nei AKS vertė arba jei kietumas, 
pH arba kiti vandens kokybės parametrai 
daro poveikį metalų biotinkamumui, 
valstybės narės, vertindamos monitoringo 
rezultatus AKS atžvilgiu, gali į tai 
atsižvelgti. Jeigu jos tai pasirenka, privaloma 
naudoti apskaičiavimo metodus, nustatytus
pagal 2 straipsnio 5 dalį.

Jeigu natūrali foninė metalų koncentracija 
yra didesnė nei AKS vertė arba jei kietumas, 
pH arba kiti vandens kokybės parametrai 
daro poveikį metalų biotinkamumui, 
valstybės narės, vertindamos monitoringo 
rezultatus AKS atžvilgiu, gali į tai 
atsižvelgti. Jeigu jos tai pasirenka, privaloma 
naudoti apskaičiavimo metodikas, 
nustatytas pagal 2 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas ir suderinamas A. Laperrouze pateiktas 6 pakeitimas, kuriuo 
keičiama 2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa, nurodanti į I priedo C dalies 3 punktą. Siekiant 
aiškumo, pasiūlyme ir priede turėtų būti naudojamos vienodos formuluotės.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 141
II priedas

X priedo 1 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachloras

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachloras X

Or. en

Pagrindimas

Alachloras yra pesticidas, kurio ES daugiau neleidžiama visuotinai naudoti. Alachloras yra 
kancerogeniškas ir gali daryti žalingą poveikį žuvims ir kitiems vandens organizmams. 
Alachloras turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga, nes ilgalaikio 
neigiamo poveikio galima išvengti tik visiškai nutraukus išmetimą.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 142
II priedas

X priedo 1 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachloras

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachloras X

Or. en
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Pagrindimas

Alachloras yra pesticidas, kurio ES daugiau neleidžiama visuotinai naudoti. Alachloras yra 
kancerogeniškas ir gali daryti žalingą poveikį žuvims ir kitiems vandens organizmams. 
Alachloras turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga, nes ilgalaikio 
neigiamo poveikio galima išvengti tik visiškai nutraukus išmetimą.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 143
II priedas

X priedo 3 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas X

Or. en

Pagrindimas

Atrazinas buvo perkeltas į kategoriją „prioritetinė medžiaga“ ne dėl mokslinių, o dėl politinių 
priežasčių. Atrazinas yra endokrinus ardanti medžiaga, ir tai kelia atitinkamą susirūpinimą. 
Komisija poveikio vertinime teigia, kad remiantis specialistų nuomone atraziną dėl jo keliamo 
„atitinkamo susirūpinimo“ būtų galima įvardyti kaip „prioritetinę pavojingą“ medžiagą, bet 
ji nesiryžo to daryti „dėl galimo šio sprendimo poveikio“. Tai prieštarauja pačioms Vandens 
pagrindų direktyvos nuostatoms. Atrazinas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė 
pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 144
II priedas

X priedo 3 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas X

Or. en

Pagrindimas

Atrazinas yra pesticidas, kurio visuotinai naudoti daugiau neleidžiama, bet dėl jo kai kurios 
valstybės narės yra paskelbusios tam tikrus dar taikomus „būtinus naudojimo būdus“ – pvz., 
„saldiesiems kukurūzams naudojamas herbicidas“. Atrazinas turi hormonus imituojančių 
savybių ir gali slopinti žuvų vaisingumą ir augimą. Todėl atrazinas turėtų būti apibrėžiamas 
kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 145
II priedas

X priedo 3 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas X

Or. en

Pagrindimas

Atrazinas yra pesticidas, kurio visuotinai naudoti daugiau neleidžiama, bet dėl jo kai kurios 
valstybės narės yra paskelbusios tam tikrus dar taikomus „būtinus naudojimo būdus“ – pvz., 
„saldiesiems kukurūzams naudojamas herbicidas“. Atrazinas turi hormonus imituojančių 
savybių ir gali slopinti žuvų vaisingumą ir augimą. Todėl atrazinas turėtų būti apibrėžiamas 
kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 146
II priedas

X priedo 3 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazinas X

Or. en

Pagrindimas

Atrazinas yra mutageniškoms ir kancerogeniškoms medžiagoms priskiriamas pesticidas. Jį 
pavojinga įkvėpti ir praryti. Esant nuolatiniam poveikiui neatmetama tam tikra vėžio grėsmė.
Todėl atrazinas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 147
II priedas

X priedo 12 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) X

Or. en

Pagrindimas

DEHP yra labai dideliais kiekiais apyvartoje esanti cheminė medžiaga, naudojama beveik 
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vien tik minkštinti PVC. Di(2-etilheksil)ftalatas labai paplitęs aplinkoje. Jis oficialiai 
priskiriamas nuodingoms reprodukcijai medžiagoms. Europos Komisijos mokslinis komitetas 
nustatė, kad DEHP gana patvarus aerobiniame dirvožemyje ir labai patvarus anaerobinėmis 
sąlygomis. Todėl jis turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax, Andres Tarand

Pakeitimas 148
II priedas

X priedo 12 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) X

Or. en

Pagrindimas

DEHP yra pramoninė cheminė medžiaga, labai plačiai naudojama ir gaminama kaip 
plastifikatorius, skirtas plastikui minkštinti. Jį pagal REACH privaloma užregistruoti per 3,5 
metų. Pagal REACH kriterijus DEHP patenka į autorizacijos sistemą, nes kenkia 
vaisingumui, daro žalą negimusiam kūdikiui ir todėl kelia didelę grėsmę žuvims, o per maisto 
grandinę – ir žmogaus sveikatai. Dėl plačiai paplitusios sklaidos į aplinką ir remiantis 
matavimais atokiose vietovėse DEHP turėtų būti apibrėžiamas kaip „prioritetinė pavojinga 
medžiaga“, nes būdamas labai lipofilinis gali kauptis nuosėdose ir biotoje. Šiaurės Rytų 
Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė DEHP į OSPAR cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši medžiaga priklauso 
Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų medžiagų grupėms.
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Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 149
II priedas

X priedo 12 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) X

Or. en

Pagrindimas

DEHP yra pramoninė cheminė medžiaga, labai plačiai naudojama ir gaminama kaip 
plastifikatorius, skirtas plastikui minkštinti. Jį pagal REACH privaloma užregistruoti per 3,5 
metų. DEHP kenkia vaisingumui, daro žalą negimusiam kūdikiui ir todėl kelia didelę grėsmę 
žuvims, o per maisto grandinę – ir žmogaus sveikatai. Dėl plačiai paplitusios sklaidos į 
aplinką ir remiantis matavimais atokiose vietovėse DEHP turėtų būti apibrėžiamas kaip 
„prioritetinė pavojinga medžiaga“, nes būdamas labai lipofilinis gali kauptis nuosėdose ir 
biotoje. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė jį į OSPAR 
cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 150
II priedas

X priedo 12 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) X

Or. en

Pagrindimas

DEHP yra pramoninė cheminė medžiaga, labai plačiai naudojama ir gaminama kaip 
plastifikatorius, skirtas plastikui minkštinti. Jį pagal REACH privaloma užregistruoti per 3,5 
metų. DEHP kenkia vaisingumui, daro žalą negimusiam kūdikiui ir todėl kelia didelę grėsmę 
žuvims, o per maisto grandinę – ir žmogaus sveikatai. Dėl plačiai paplitusios sklaidos į 
aplinką ir remiantis matavimais atokiose vietovėse DEHP turėtų būti apibrėžiamas kaip 
„prioritetinė pavojinga medžiaga“, nes būdamas labai lipofilinis gali kauptis nuosėdose ir 
biotoje. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė jį į OSPAR 
cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 151
II priedas

X priedo 12 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)
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Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) X

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Tarybos reglamento 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės 
nuostatomis, esama tam tikros rizikos nuosėdose gyvenantiems organizmams, nes dėl 
lipofilinių savybių ši medžiaga kaupiasi nuosėdose ir biotoje. Be to, di(2-etilheksil)ftalatas 
(DEHP) priskiriamas toksiškų reprodukcijai medžiagų 2 kategorijai ir todėl pagal REACH 
kriterijus patenka į autorizacijos sistemą. Todėl DEHP turėtų būti apibrėžiamas kaip 
prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 152
II priedas

X priedo 13 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuronas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga



PE 378.727v01-00 94/140 AM\631286LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuronas X

Or. en

Pagrindimas

Diuronas yra herbicidas, plačiai naudojamas, pvz., užtikrinti, kad geležinkelio bėgiai 
neužželtų žole. ES dar svarstoma galimybė jo naudojimą visuotinai apriboti. Diuronas yra 
kancerogeniškas ir toksiškas reprodukcijai. Jis kaupiasi gruntiniame vandenyje. Todėl jis turi 
būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 153
II priedas

X priedo 13 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuronas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuronas X

Or. en

Pagrindimas

Diuronas yra herbicidas, plačiai naudojamas, pvz., užtikrinti, kad geležinkelio bėgiai 
neužželtų žole. ES dar svarstoma galimybė jo naudojimą visuotinai apriboti. Diuronas yra 
kancerogeniškas ir toksiškas reprodukcijai. Jis kaupiasi gruntiniame vandenyje. Todėl jis turi 
būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga. 
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Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 154
II priedas

X priedo 20 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X

Or. en

Pagrindimas

Švinas yra patvarus. Buvo nustatyta, kad švinas kaupiasi moliuskuose ir yra labai nuodinga 
medžiaga. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė šviną į 
OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši 
medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų 
medžiagų grupėms. Švinas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga, 
kurios išmetimą ir nuotėkius reikia palaipsniui panaikinti.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax, Andres Tarand

Pakeitimas 155
II priedas

X priedo 20 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X

Or. en

Pagrindimas

Pasklidęs aplinkoje, švinas ekosistemose išlieka šimtmečius, biologiškai kaupiasi moliuskuose 
ir yra labai nuodingas. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) 
įtraukė šviną į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, 
sąrašą. Ši medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros 
žalingų medžiagų grupėms. Švinas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga 
medžiaga, kurios išmetimą ir nuotėkius reikia palaipsniui panaikinti.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 156
II priedas

X priedo 20 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X

Or. en

Pagrindimas

Švinas yra patvarus. Buvo nustatyta, kad švinas kaupiasi moliuskuose ir yra labai nuodinga 
medžiaga. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė šviną į 
OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši 
medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų 
medžiagų grupėms. Švinas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga, 
kurios išmetimą ir nuotėkius reikia palaipsniui panaikinti.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 157
II priedas

X priedo 20 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X

Or. en
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Pagrindimas

Švinas patvarus jau pagal savo pobūdį. Nustatyta, kad švinas kaupiasi moliuskuose ir yra 
labai toksiška medžiaga. Komisija 2001 m. poveikio vertinime teigė, jog švinas kelia tokį 
susirūpinimą, kad jį būtų galima įvardyti kaip „prioritetinę pavojingą“ medžiagą, bet ji 
nesiryžo to daryti „dėl didelio socialinio ir ekonominio poveikio“. Tokio prioritetinių 
pavojingų medžiagų apibrėžimo kriterijaus Vandens pagrindų direktyvoje nėra ir todėl jis 
netaikytinas. Švinas ir jo junginiai turėtų būti apibrėžiami kaip prioritetinės pavojingos 
medžiagos.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 158
II priedas

X priedo 20 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(20) 7439-92-1 231-100-4 Švinas ir jo junginiai X

Or. en

Pagrindimas

Pradžioje (Komisijos darbo dokumente ENV/191000/01) dėl žinomų jam būdingų savybių 
švinas buvo apibrėžtas kaip vienas nuodingiausių metalų. Švinas įtrauktas į du tarptautinius 
susitarimus – UN-ECE Tolimų oro teršalų pernašų konvencijos Protokolą dėl sunkiųjų metalų 
ir OSPAR konvencijos cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, 
sąrašą. Švinas atitinka patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų kriterijus ir turi 
nervams ir reprodukcijai toksiškų savybių. Todėl švinas turėtų būti apibrėžiamas kaip 
prioritetinė pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 159
II priedas

X priedo 22 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalenas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalenas X

Or. en

Pagrindimas

Naftalenas yra viena iš pramoninių cheminių medžiagų, naudojamų dažiklių, pigmentų ir 
pesticidų gamybai. Naftalenas yra kancerogeniškas ir toksiškas nervams, bet gali pasitaikyti 
ir gamtoje. Dėl net ir mažomis koncentracijomis daromo toksiško poveikio vandens 
organizmams naftalenas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 160
II priedas

X priedo 22 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalenas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalenas X

Or. en

Pagrindimas

Naftalenas yra viena iš pramoninių cheminių medžiagų, naudojamų dažiklių, pigmentų ir 
pesticidų gamybai. Naftalenas yra kancerogeniškas ir toksiškas nervams, bet gali pasitaikyti 
ir gamtoje. Dėl net ir mažomis koncentracijomis daromo toksiško poveikio vandens 
organizmams naftalenas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 161
II priedas

X priedo 25 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS 
numeris1

ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga medžiaga

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenolis
140-66-9 - (Para-tert-oktilfenolis)

Parlamento pakeitimai

Numeris CAS 
numeris1

ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga medžiaga
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(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenolis X
140-66-9 - (Para-tert-oktilfenolis) X

Or. fr/en

Pagrindimas

Oktilfenolis yra gana pigi pramoninė cheminė medžiaga. Jį naudoti pesticidams tirpinti 
uždrausta nuo 2005 m. Vis dėlto kiti pramoniniai naudojimo būdai praktikuojami ir toliau, 
nors įtariama, kad oktilfenolis imituoja estrogenus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos 
apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė jį į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas 
prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Dėl daromo toksiško poveikio vandens organizmams 
oktilfenolis turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 162
II priedas

X priedo 25 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenolis

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenolis X

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad dauguma būdų naudojamas oktilfenolis kelia pavojų gėlam vandeniui ir jūrų 
aplinkai. Manoma, kad jis imituoja estrogenus. Todėl oktilfenolis turėtų būti apibrėžiamas 
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kaip prioritetinė pavojinga medžiaga. 

Pakeitimą pateikė Henrik Lax, Andres Tarand

Pakeitimas 163
II priedas

X priedo 27 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis (PCP) X

Or. en

Pagrindimas

PCP kaip pesticidas ES uždraustas jau dabar, bet kaip pramoninė cheminė medžiaga dar 
leidžiamas medžio apdirbimo pramonėje (medienos išsaugojimo procese). Tam tikri kiti 
naudojimo būdai leidžiami pramonės įrenginiuose. Manoma, kad PCP kancerogeniškas 
žmonėms ir imituoja hormonus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija 
(OSPAR) įtraukė šviną į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos 
planas, sąrašą. Ši medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos 
jūros žalingų medžiagų grupėms. Dėl daromo toksiško poveikio vandens organizmams PCP 
turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 164
II priedas

X priedo 27 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis (PCP) X

Or. en

Pagrindimas

PCP kaip pesticidas ES uždraustas jau dabar, bet kaip pramoninė cheminė medžiaga dar 
leidžiamas medžio apdirbimo pramonėje (medienos išsaugojimo procese). Tam tikri kiti 
naudojimo būdai leidžiami pramonės įrenginiuose. Manoma, kad PCP kancerogeniškas 
žmonėms ir imituoja hormonus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija 
(OSPAR) įtraukė jį į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos 
planas, sąrašą. Dėl daromo toksiško poveikio vandens organizmams PCP turi būti 
apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 165
II priedas

X priedo 27 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenolis (PCP) X

Or. en

Pagrindimas

PCP kaip pesticidas ES uždraustas jau dabar, bet kaip pramoninė cheminė medžiaga dar 
leidžiamas medžio apdirbimo pramonėje (medienos išsaugojimo procese). Tam tikri kiti 
naudojimo būdai leidžiami pramonės įrenginiuose. Manoma, kad PCP kancerogeniškas 
žmonėms ir imituoja hormonus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija 
(OSPAR) įtraukė jį į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos 
planas, sąrašą. Dėl daromo toksiško poveikio vandens organizmams PCP turi būti 
apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 166
II priedas

X priedo 29 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazinas
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Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazinas X

Or. en

Pagrindimas

Simazinas buvo perkeltas į kategoriją „prioritetinė medžiaga“ ne dėl mokslinių, o dėl 
politinių priežasčių. Simazinas yra endokrinus ardanti medžiaga, ir tai kelia atitinkamą 
susirūpinimą. Komisija poveikio vertinime teigia, kad remiantis specialistų nuomone simaziną 
dėl jo keliamo „atitinkamo susirūpinimo“ būtų galima įvardyti kaip „prioritetinę pavojingą“ 
medžiagą, bet ji nesiryžo to daryti „dėl galimo šio sprendimo poveikio“. Tai pasityčiojimas iš 
Vandens pagrindų direktyvos nuostatų. Simazinas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė 
pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 167
II priedas

X priedo 29 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazinas X
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Or. en

Pagrindimas

Simazinas apibrėžiamas kaip kancerogeniška medžiaga, yra labai toksiškas vandenyje 
gyvenantiems organizmams ir, kaip įtariama, turi hormonus imituojančių savybių. Todėl 
simazinas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 168
II priedas

X priedo 31 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzenai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzenai X

Or. en

Pagrindimas

Trichlorbenzenas gali būti patvarus, bioakumuliacinis, apibrėžiamas kaip toksiškas, ir tai 
kelia atitinkamą susirūpinimą. Komisija poveikio vertinime teigia, kad remiantis specialistų 
nuomone trichlorbenzeną dėl jo keliamo „atitinkamo susirūpinimo“ būtų galima įvardyti kaip 
„prioritetinę pavojingą“ medžiagą, bet ji nesiryžo to daryti „dėl galimo šio sprendimo 
poveikio“. Tai pasityčiojimas iš Vandens pagrindų direktyvos nuostatų. Trichlorbenzenas
turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 169
II priedas

X priedo 31 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzenai

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzenai X

Or. en

Pagrindimas

Trichlorbenzenas atitinka patvarumo, bioakumuliacijos ir toksiškumo kriterijus, o iš Tarybos 
reglamente 793/93/EEB dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės numatyto rizikos 
vertinimo galima spręsti, kad vandens aplinkoje reikalingos rizikos mažinimo priemonės. 
Teigiama, kad trichlorbenzenas tiriamas dar ir kaip POP (patvarusis organinis teršalas). 
Todėl trichlorbenzenas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 170
II priedas

X priedo 33 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas X

Or. en

Pagrindimas

Trifluralino būna nuosėdose ir dirvoje, ir yra plačiai sutariama, kad jis gali kauptis 
biologiškai ir yra toksiška medžiaga. Remiantis Vandens pagrindų direktyvos 2 straipsnio 29 
dalyje nustatyta „pavojingų medžiagų“ apibrėžtimi, turėtų būti nustatyta, kad trifluralinas 
yra prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 171
II priedas

X priedo 33 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS 
numeris1

ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga medžiaga

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas

Parlamento pakeitimai

Numeris CAS 
numeris1

ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga medžiaga



AM\631286LT.doc 109/140 PE 378.727v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas X

Or. fr

Pagrindimas

Trifluralinas yra plačiai naudojamas herbicidas. Įtariama, kad jis kancerogeniškas. Kai 
kuriose šalyse jis naudojamas vis plačiau, o kitose dėl patvarumo, bioakumuliacinių ir 
toksinių savybių (jis gali išlikti ilgiau negu 100 metų) jį naudoti uždrausta. Trifluralinas kelia 
grėsmę ekosistemoms, įskaitant žuvis ir atitinkamai žmonių sveikatą. ES taip pat rengiamasi jį 
uždrausti. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė trifluraliną 
į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. 
Trifluralinas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 172
II priedas

X priedo 33 eilutė (Direktyva 2000/60/EB)

Komisijos siūlomas tekstas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralinas X

Or. en

Pagrindimas

Trifluralinas laikomas patvaria, bioakumuliacine ir toksiška (angl. PBT) medžiaga, kai 
kuriose šalyse jis uždraustas. Ši medžiaga labai bioakumuliacinė ir labai toksiška. Gali būti, 
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kad ji kancerogeniška žmonėms ir turi endokrinus ardančių savybių. Trifluralinas turėtų būti 
apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga. 

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 173
II priedas

X priedo 33a eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoatas

Or. de

Pagrindimas

Amidotrizoatas yra labai tirpi vandenyje rentgeno kontrasto priemonė ir patvarus teršalas.
Šiuo metu ES lygmeniu nėra nustatyta šios medžiagos kontrolės priemonių. Amidotrizoato 
reikšmingomis koncentracijomis aptinkama Reine, Dunojuje, Elbėje ir kitose upėse.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 174
II priedas

X priedo 33b eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga
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(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

AMPA yra pagrindinis herbicido glifosato metabolitas, taip pat susidarantis ir pramonėje. 
Apie AMPA keliamus pavojus nėra pakankamai duomenų.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 175
II priedas

X priedo 33c eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazonas (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Bentazonas yra plačiai naudojamas herbicidas, reikšmingomis koncentracijomis jo 
aptinkama paviršiniuose vandenyse. Bentazonas labai patvarus. Jis turėtų būti įtrauktas į 
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prioritetinių medžiagų sąrašą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir jame 
nurodyti, ar šios medžiagos laikytinos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 176
II priedas

X priedo 33d eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazonas (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

Bentazonas yra plačiai naudojamas herbicidas, reikšmingomis koncentracijomis jo  
aptinkama paviršiniuose vandenyse. Bentazonas labai patvarus.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 177
II priedas

X priedo 33e eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33e) 80-05-7 Bisfenolis A (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Bisfenolio A reikšmingomis koncentracijomis aptinkama įvairiose upėse, pvz., Elbėje, Reine ir 
Dunojuje. Svarbu, kad ES lygmeniu būtų imamasi karbamazepino išleidimo, išmetimo ir 
nuotėkių į paviršinį vandenį kontrolės priemonių. Jis turėtų būti įtrauktas į prioritetinių 
medžiagų sąrašą. Kadangi įtariama, jog bisfenolis A ardo endokrinus, Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir jame nustatyti, ar šios medžiagos laikytinos 
prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 178
II priedas

X priedo 33f eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bisfenolis A

Or. de
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Pagrindimas

Bisfenolis A naudojamas, pvz., epoksidinėse dervose (lakuose, klijuose). Daugelį metų jo
reikšmingomis koncentracijomis aptinkama Elbėje, Reine ir Dunojuje. Bisfenolis A daro 
poveikį endokrinams.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 179
II priedas

X priedo 33g eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33g) 92-88-6 202-200-5 4,4'-bifenolis X

Or. fr

Pagrindimas

4,4'-bifenolis naudojamas kuriant apsaugos nuo saulės kosmetinius produktus ir 
dezinfekuojamuosius skysčius. Jis sunkiai biologiškai skaidomas, vidutiniškai linkęs kauptis 
aplinkoje ir ardo endokrinus. Todėl jis turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga 
medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 180
II priedas

X priedo 33h eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33h) 298-46-4 Karbamazepinas

Or. en

Pagrindimas

Karbamazepinas yra vaistuose nuo epilepsijos naudojama veiklioji medžiaga. Jo
reikšmingomis koncentracijomis aptinkama įvairiose upėse, pvz., Elbėje, Reine ir Dunojuje. 
Karbamazepinas labai tirpus vandenyje ir patvarus. Svarbu, kad ES lygmeniu būtų imamasi 
karbamazepino išleidimo, išmetimo ir nuotėkių į paviršinį vandenį kontrolės priemonių. Jis 
turėtų būti įtrauktas į prioritetinių medžiagų sąrašą.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 181
II priedas

X priedo 33i eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamazepinas

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES vartojamo vaisto nuo konvulsijų karbamazepino daugelį metų reikšmingomis 
koncentracijomis aptinkama Elbėje, Reine ir Dunojuje. Karbamazepinas – tirpus vandenyje ir 
patvarus teršalas. Šiuo metu ES lygmeniu nėra nustatyta šios medžiagos kontrolės priemonių.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 182
II priedas

X priedo 33j eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazolas X

Or. en

Pagrindimas

Klotrimazolas yra medicinoje ir veterinarijoje naudojamas fungicidas. Jis imituoja hormonus, 
ir tai kelia didelį pavojų aplinkai. Klotrimazolas yra endokrinus ardanti medžiaga ir dėl jo 
keliamo „atitinkamo susirūpinimo“ turėtų būti apibrėžiamas kaip „prioritetinė pavojinga 
medžiaga“.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 183
II priedas

X priedo 33k eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazolas X

Or. fr
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Pagrindimas

Klotrimazolas yra medicinoje ir veterinarijoje naudojamas fungicidas. Jis imituoja hormonus, 
ir tai kelia didelį pavojų aplinkai. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija 
(OSPAR) įtraukė klotrimazolą į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis 
veiklos planas, sąrašą. Klotrimazolas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga 
medžiaga.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax ir Andres Tarand

Pakeitimas 184
II priedas

X priedo 1 eilutė (nauja)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalatas (DBP) X

Or. en

Pagrindimas

DBP yra plastiką minkštinanti medžiaga. Dibutilftalatas yra labai toksiškas vandens 
organizmams ir priskiriamas 2 kategorijos toksiškoms reprodukcijai medžiagoms. Šiaurės 
Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė DBP į OSPAR cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši medžiaga priklauso 
Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų medžiagų grupėms. 
Todėl ji turi būti palaipsniui panaikinama. DBP turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė 
pavojinga medžiaga siekiant nutraukti jos išmetimą ir nuotėkius.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 185
II priedas

X priedo 33m eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)
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Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33m) 15307-86-5 Diklofenakas

Or. en

Pagrindimas

Diklofenakas yra vaistuose nuo reumato naudojama veiklioji medžiaga.  Reikšmingomis 
koncentracijomis jo aptinkama įvairiose upėse, pvz., Elbėje, Reine ir Dunojuje. Diklofenakas
labai tirpus vandenyje ir patvarus. Svarbu, kad ES lygmeniu būtų imamasi karbamazepino 
išleidimo, išmetimo ir nuotėkių į paviršinį vandenį kontrolės priemonių. Jis turėtų būti 
įtrauktas į prioritetinių medžiagų sąrašą.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 186
II priedas

X priedo 33n eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diklofenakas

Or. de

Pagrindimas

Visoje ES vartojamo vaisto nuo reumato diklofenako daugelį metų reikšmingomis 
koncentracijomis aptinkama Elbėje, Reine ir Dunojuje. Diklofenakas – tirpus vandenyje ir 
patvarus teršalas. Šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta šios medžiagos kontrolės priemonių.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 187
II priedas

X priedo 33o eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofolis X

Or. fr

Pagrindimas

Dikofolis yra vaisiams naudojamas akaricidas. Daliniai jo apribojimai ES buvo pradėti 
taikyti 1979 m. (Direktyva 79/117/EEB). Tikimasi, kad 2007 m. bus priimtas sprendimas jį 
visiškai uždrausti – visi naudojimo būdai turėtų būti nutraukti iki 2010 m. Dikofolis labai 
nuodingas vandens organizmams, taip pat ir žuvims, pvz., šamams, mėlynžuvėms, 
bukagalvėms rainėms, vaivorykštiniams upėtakiams, Mysidopsis bahia krevetėms,
margiesiems dančiakarpiams ir rytų austrių embrioninėms lervoms. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų 
aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė dikofolį į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms 
taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Dikofolis turi būti apibrėžiamas kaip 
prioritetinė pavojinga medžiaga.
.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 188
II priedas

X priedo 33p eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dikofolis X

Or. en

Pagrindimas

Dikofolis yra vaisiams naudojamas akaricidas. Daliniai jo apribojimai ES buvo pradėti 
taikyti dar 1979 m. Dikofolis yra nuodingas nervams ir įtariama, kad jis ardo endokrinus –
yra kenksmingas reprodukcijai ir toksiškas. Dikofolis dėl jo keliamo „atitinkamo 
susirūpinimo“ turėtų būti apibrėžiamas kaip „prioritetinė pavojinga medžiaga“.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 189
II priedas

X priedo 33q eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

Šių dviejų kompleksinių veikliųjų medžiagų daugelį metų aptinkama upėse, į kurias įteka 
daug pramoninių nutekamųjų vandenų, pvz., Reine ir Dunojuje. Jos labai patvarios ir sunkiai 
biologiškai skaidomos. Europos lygmeniu nenustatyta jokių jų mažinimo priemonių.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 190
II priedas

X priedo 33r eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

Šių dviejų kompleksinių veikliųjų medžiagų daugelį metų aptinkama visose upėse, į kurias 
įteka daug pramoninių nutekamųjų vandenų, pvz., Reine ir Dunojoje. Jos labai patvarios ir 
sunkiai biologiškai skaidomos. Europos lygmeniu nenustatyta jokių jų mažinimo priemonių.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 191
II priedas

X priedo 33s eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

ETBE yra kuro priedas. Jis labai tirpus vandenyje ir patvarus. Jis turėtų būti įtrauktas į 
prioritetinių medžiagų sąrašą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir jame 
nustatyti, ar šios medžiagos laikytinos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 192
II priedas

X priedo 33t eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.
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Or. fr

Pagrindimas

ETBE yra viena iš medžiagų, naudojamų kaip kuro priedas. JAV kai kuriais atvejais ji jau 
buvo tam tikrą laiką uždrausta. Ši problema žinoma labai seniai, nes abi medžiagos labai 
tirpios vandenyje ir patvarios.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 193
II priedas

X priedo 33u eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS 
numeris1

ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33u) 57-12-5 Laisvasis cianidas

Or. en

Pagrindimas

Cianidas labai toksiškas, pavojingas aplinkai ir nuodingas vandens organizmams. Vandenyje 
tirpstančios cianido druskos (natrio cianidas) naudojamos kasyboje, ypač aukso kasyklose. 
Kai kuriose valstybėse narėse naudojamas atvirasis plovimas cianidu. 

2000 m. Rumunijos Baia Marės aukso kasykla išleido cianido į vietos upę, ir tai sukėlė vieną 
didžiausių Europoje ekologinių katastrofų Tišos–Dunojaus upių sistemoje. Pasaulio mastu 
žinoma ir daugiau avarijų. Todėl natrio cianidas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė 
medžiaga ir užkertamas kelias jį išmesti į vandenį. 
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 194
II priedas

X priedo 33v eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosatas (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

Glifosatas yra plačiai naudojamas herbicidas, reikšmingomis koncentracijomis jo aptinkama 
paviršiniame vandenyje. Apie glifosato keliamus pavojus nėra pakankamai duomenų.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 195
II priedas

X priedo w eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X
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Or. en

Pagrindimas

HHCB yra policiklinis muskusas, naudojamas pigiuose kvepaluose, kurių Europos Sąjungoje 
kiekvienais metais pagaminama daugiau negu 1000 tonų. Jis sunkiai biologiškai skaidomas, 
labai linkęs kauptis riebalų audiniuose. Įtariama, kad jis ardo endokrinus. Todėl jis turėtų 
būti palaipsniui panaikinamas.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 196
II priedas

X priedo 33x eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Jopamidolis

Or. de

Pagrindimas

Jopamidolis yra labai tirpi vandenyje rentgeno kontrasto priemonė ir labai patvarus teršalas. 
Šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta šios medžiagos kontrolės priemonių. Jopamidolio 
reikšmingomis koncentracijomis aptinkama Reine, Dunojuje, Elbėje ir kitose upėse.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 197
II priedas

X priedo 33y eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekopropas (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Mekopropas yra plačiai naudojamas herbicidas, reikšmingomis koncentracijomis jo 
aptinkama paviršiniuose vandenyse. Mekopropas labai patvarus. Jis turėtų būti įtrauktas į 
prioritetinių medžiagų sąrašą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir jame 
nustatyti, ar šios medžiagos laikytinos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 198
II priedas

X priedo 33z eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mekopropas (MCPP) (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr
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Pagrindimas

Mekopropas (MCPP) yra plačiai naudojamas herbicidas, reikšmingomis koncentracijomis jo 
aptinkama paviršiniame vandenyje. MCPP labai patvarus.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 199
II priedas

X priedo 33aa eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4′-metilbenziliden kamparas X

Or. en

Pagrindimas

4′-metilbenziliden kamparas naudojamas kuriant apsaugos nuo saulės kosmetinius produktus. 
Jis sunkiai biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje ir ardo endokrinus. Todėl jis 
turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 200
II priedas

X priedo 33ab eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga
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(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4′-metilbenziliden kamparas X

Or. fr

Pagrindimas

4′-metilbenziliden kamparas naudojamas kuriant apsaugos nuo saulės kosmetinius produktus. 
Jis sunkiai biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje ir ardo endokrinus. 4′-
metilbenziliden kamparas stabdo žiurkių patinų lytinį brendimą ir daro poveikį antrosios 
kartos reprodukciniams organams. Todėl jis turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė 
pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 201
II priedas

X priedo ac eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Muskuso ketonas X

Or. en

Pagrindimas

Muskuso ketonas yra aromatas, naudojamas kuriant kosmetinius produktus. Jis sunkiai 
biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje, o jo skilimo produktas ardo endokrinus. 
Todėl jis turi būti palaipsniui panaikinamas.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 202
II priedas

X priedo ad eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(ad) 81-15-2 201-329-4 Muskuso ksilenas X

Or. en

Pagrindimas

Muskuso ksilenas yra aromatas, naudojamas kuriant muilus ir dezinfekavimo priemones. Jis 
sunkiai biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje, o jo skilimo produktas ardo 
endokrinus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė muskuso 
ksileną į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši 
medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų 
medžiagų grupėms. Todėl ji turi būti palaipsniui panaikinama.

Pakeitimą pateikė Henrik Lax ir Andres Tarand

Pakeitimas 203
II priedas

X priedo ae eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Muskuso ksilenas X
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Or. en

Pagrindimas

Muskuso ksilenas yra aromatas, naudojamas gaminant muilus ir dezinfekavimo priemones. 
Jis sunkiai biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje, o jo skilimo produktas ardo 
endokrinus. Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė muskuso 
ksileną į OSPAR cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Ši 
medžiaga priklauso Helsinkio komisijos (HELCOM) prioritetinėms Baltijos jūros žalingų 
medžiagų grupėms. Todėl ji turi būti palaipsniui panaikinama.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 204
II priedas

X priedo 33af eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. en

Pagrindimas

MTBE yra kuro priedas. Jis labai tirpus vandenyje ir patvarus. Jis turėtų būti įtrauktas į 
prioritetinių medžiagų sąrašą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir jame 
nustatyti, ar šios medžiagos laikytinos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 205
II priedas

X priedo 33ag eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)Ši prioritetinė medžiaga turi būti persvarstoma siekiant ją apibrėžti kaip galimą 
„prioritetinę pavojingą medžiagą“. Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio sąrašo 
patvirtinimo pateikia pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai dėl galutinio šios medžiagos 
klasifikavimo, nedarydama poveikio Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje nustatytam 
tvarkaraščiui dėl pasiūlymų dėl kontrolės priemonių.

Or. fr

Pagrindimas

MTBE yra viena iš medžiagų, naudojamų kaip kuro priedas. JAV kai kuriais atvejais ji jau 
buvo tam tikrą laiką uždrausta. Ši problema žinoma jau labai seniai, nes abi medžiagos labai 
tirpios vandenyje ir patvarios.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 206
II priedas

X priedo 33ah eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________
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Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalen-1,5-disulfonatas

Or. de

Pagrindimas

Naftalen-1,5-disulfonatas yra sulfonato rūgštis, naudojama pramoninės chemijos sintetinimo 
procesuose. Naftalen-1,5-disulfonatas – labai patvarus teršalas, daugelį metų reikšmingomis 
koncentracijomis jo aptinkama Elbėje, Reine ir Dunojuje.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 207
II priedas

X priedo 33ai eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoksicinamatas X

Or. en

Pagrindimas

Oktil-metoksicinamatas naudojamas kuriant apsaugos nuo saulės kosmetinius produktus ir 
Europoje gaminamas dideliais kiekiais – maždaug 5000 tonų per metus. Jis sunkiai 
biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje ir įtariama, kad ardo endokrinus. Todėl 
jis turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 208
II priedas

X priedo 33aj eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoksicinamatas X

Or. fr

Pagrindimas

Oktil-metoksicinamatas naudojamas kuriant apsaugos nuo saulės kosmetinius produktus ir 
Europoje gaminamas labai dideliais kiekiais – maždaug 5000 tonų per metus. Jis sunkiai 
biologiškai skaidomas, labai linkęs kauptis aplinkoje ir įtariama, kad ardo endokrinus. Jis 
turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 209
II priedas

X priedo ak eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga
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(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinti junginiai (PFC)

Perfluoroktano sulfoninė rūgštis 
(PFOS)

Kalio druska
Amonio druska
Ličio druska
Dietanolamino (DEA) druska

Perfluoroktaninė rūgštis (PFOA)
Amonio perfluoroktanoatas 
(APFO)

X

Or. en

Pagrindimas

Visos PFC grupės medžiagos aplinkoje skyla arba į PFOS, arba į PFOA, o pastarosios yra ne 
tik patvarios ir bioakumuliacinės, bet ir sukelia vėžį. Pačios PFOS ir PFOA toliau neskyla. 
Nors pastaruoju metu ES pramonėje PFOS naudoti uždrausta, kiti junginiai naudojami 
toliau. Labai brangiai kainuoja išvalyti PFC medžiagomis užterštą vandenį. Šiaurės Rytų 
Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) jau įtraukė PFOS į OSPAR cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Visa PFC grupė vandenyje 
laikytina „prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis“.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 210
II priedas

X priedo al eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga
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(3al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinti junginiai (PFC)

Perfluoroktano sulfoninė rūgštis 
(PFOS)

Kalio druska
Amonio druska
Ličio druska
Dietanolamino (DEA) druska

Perfluoroktaninė rūgštis (PFOA)
Amonio perfluoroktanoatas 
(APFO)

X

Or. en

Pagrindimas

Visos PFC grupės medžiagos aplinkoje skyla arba į PFOS, arba į PFOA, o pastarosios yra ne 
tik patvarios ir bioakumuliacinės, bet ir sukelia vėžį. Pačios PFOS ir PFOA toliau neskyla. 
Nors pastaruoju metu ES pramonėje PFOS naudoti uždrausta, kiti junginiai naudojami 
toliau. Labai brangiai kainuoja išvalyti PFC medžiagomis užterštą vandenį. Šiaurės Rytų 
Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) jau įtraukė PFOS į OSPAR cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Visa grupė vandenyje 
laikytina prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 211
II priedas

X priedo 33am eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33am) netaikoma netaikoma Perfluoroktano sulfonatai X

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) nustatė, kad 
perfluoroktano sulfonatai (PFOS) yra labai patvarūs, labai linkę kauptis gyvuose 
organizmuose ir toksiški.  Nors dauguma naudojimo būdų 2008 m. bus palaipsniui nutraukti, 
kai kurie problemų keliantys naudojimo būdai ir toliau leidžiami (chromavimas). Didelio 
PFOS kiekio esama inventoriuje (ypač gesintuvų putose), jų naudojimui suteiktas 42 mėnesių 
pereinamasis laikotarpis. Siekiant nuo šios medžiagos apsaugoti paviršinį vandenį, svarbu 
priskirti PFOS prioritetinėms pavojingoms medžiagoms.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 212
II priedas

X priedo 33an eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33an) netaikoma netaikoma Perfluoroktaninė rūgštis ir jos 
junginiai

X

Or. en

Pagrindimas

Įtariama, kad pavojų keliančios perfluoroktaninės rūgšties (PFOA) ir jos junginių savybės 
panašios į PFOS (šios medžiagos patvarios, linkusios kauptis gyvuose organizmuose, 
toksiškos). PFOA medžiagos jau dabar yra smarkiai užteršusios paviršinį vandenį. Siekiant 
nuo šios medžiagos apsaugoti paviršinį vandenį, svarbu priskirti PFOS prioritetinėms 
pavojingoms medžiagoms.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 213
II priedas

X priedo 33ao eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)
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Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Pagrindimas

PFOS (perfluoroktano sulfonatas) yra patvari ir linkusi kauptis gyvuose organizmuose 
kancerogeniška medžiaga, kurios pramoninis naudojimas Europos Sąjungoje apribotas. 
Brangiai kainuoja išvalyti ja užterštą vandenį ir atitinkamai dumblą, dirvožemį ir vėl vandenį. 
Šiaurės Rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė PFOS į OSPAR 
cheminių medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. Perfluoroktano 
sulfonatas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 214
II priedas

X priedo 33ap eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ap) 124495-18-7 -- Kvinoksifenas (5,7-dichloro-4-(p-
fluorofenoksi)kvinolinas)

X

Or. en

Pagrindimas

Kvinoksifenas yra trumpais rotacijos laikotarpiais auginamuose dideliuose pasėlių plotuose 
naudojamas fungicidas. Jis atitinka patvarių organinių teršalų (POP) kriterijus. Todėl 
kvinoksifenas turėtų būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 215
II priedas

X priedo 33aq eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33aq) 124495-18-7 -- Kvinoksifenas (5,7-dichloro-4-
(p-fluorofenoksi)kvinolinas)

X

Or. fr

Pagrindimas

Kvinoksifenas yra trumpais rotacijos laikotarpiais auginamuose dideliuose pasėlių plotuose 
naudojamas fungicidas. Jis atitinka patvarių organinių teršalų (POP) kriterijus, tačiau 
mokslinio pagrindo neturinčiu politiniu sprendimu jį ES rinkoje buvo leista naudoti. Dėl POP 
savybių kvinoksifenas turi būti apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.
.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 216
II priedas

X priedo 33ar eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta 
kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenolis A (TBBP-
A)

X
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Or. en

Pagrindimas

TBBP-A yra hormonus imituojančių savybių turinti pramoninė cheminė medžiaga. 
Tetrabromobisfenolis ardo endokrinus ir dėl keliamo „atitinkamo susirūpinimo“ turėtų būti 
apibrėžiamas kaip „prioritetinė pavojinga medžiaga“.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 217
II priedas

X priedo 33as eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
__________________________________

Numeris CAS numeris1 ES numeris2 Prioritetinės medžiagos 
pavadinimas

Nustatyta kaip 
prioritetinė 
pavojinga 
medžiaga

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenolis A (TBBP-
A)

X

Or. fr

Pagrindimas

TBBP-A yra hormonus imituojančių savybių turinti pramoninė cheminė medžiaga (ardo 
endokrinus) ir todėl kelia didelį pavojų žuvims, žmonių sveikatai ir aplinkai. Šiaurės Rytų 
Atlanto jūrų aplinkos apsaugos komisija (OSPAR) įtraukė TBBP-A į OSPAR cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas prioritetinis veiklos planas, sąrašą. TBBP-A turi būti 
apibrėžiamas kaip prioritetinė pavojinga medžiaga.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 218
II priedas

X priedo at eilutė (nauja) (Direktyva 2000/60/EB)

Parlamento pakeitimas
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Pagrindimas

Tonalidas yra policiklinis muskusas, naudojamas kaip pigūs kvepalai. Jis sunkiai biologiškai 
skaidomas, linkęs kauptis riebalų audiniuose. Įtariama, kad jis ardo endokrinus. Todėl jis turi 
būti palaipsniui panaikinamas.


