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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 20
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Zanieczyszczenie chemiczne wód 
powierzchniowych stanowi zagrożenie dla 
środowiska wodnego, które może 
spowodować ostrą i chroniczną toksyczność 
organizmów wodnych, gromadzenie w 
ekosystemie oraz utratę siedlisk i 
różnorodności biologicznej, jak również 
zagrożenie zdrowia ludzkiego.

(1) Zanieczyszczenie chemiczne wód 
powierzchniowych stanowi zagrożenie dla 
środowiska wodnego, które może 
spowodować ostrą i chroniczną toksyczność 
organizmów wodnych, gromadzenie w 
ekosystemie oraz utratę siedlisk i 
różnorodności biologicznej, jak również 
zagrożenie zdrowia ludzkiego. W pierwszej 
kolejności należy zidentyfikować przyczyny 
zanieczyszczeń oraz zwalczać emisje u ich 
źródeł w sposób jak najbardziej skuteczny w 
kategoriach gospodarczych i 
środowiskowych.

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejszy punkt uzasadnienia odnosi się do punktu uzasadnienia nr 11 ramowej dyrektywy 
wodnej. Stanowi ona, że szkody środowiskowe należy zwalczać zgodnie z zasadą 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku („zanieczyszczający płaci”) oraz z 
zasadą ostrożności i działania zapobiegawczego.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 21
PUNKT 2 A PREAMBUŁY (nowy)

(2a) Państwa członkowskie powinny 
wdrożyć konieczne środki zgodnie z art. 16 
ust. 1 i 8 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia 
substancjami priorytetowymi i zaprzestania
lub stopniowego eliminowania emisji, 
zrzutów i strat niebezpiecznych substancji 
priorytetowych; 

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że propozycja legislacyjna stanowi pochodną 
ramowej dyrektywy wodnej, a tym samym (jak w dyrektywie wodnej) od państw 
członkowskich nie powinno wymagać się podejmowania środków nieproporcjonalnie 
wysokich lub technicznie niewykonalnych w celu osiągnięcia celów wniosku.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 22
PUNKT 4 PREAMBUŁY
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(4) Od roku 2000 przyjęto wiele 
wspólnotowych aktów prawnych, które 
stanowią środki kontroli zanieczyszczeń 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w 
odniesieniu do poszczególnych substancji 
priorytetowych. Ponadto wiele środków 
ochrony środowiska wchodzi w zakres 
innego obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego. W związku z tym należy 
nadać priorytetowe znaczenie wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących instrumentów 
zamiast ustanawiania nowych instrumentów 
kontroli, które mogą powielić już 
obowiązujące.

(4) Od roku 2000 przyjęto wiele 
wspólnotowych aktów prawnych, które 
stanowią środki kontroli zanieczyszczeń 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w 
odniesieniu do poszczególnych substancji 
priorytetowych. Ponadto wiele środków 
ochrony środowiska wchodzi w zakres 
innego obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego. W związku z tym należy 
nadać priorytetowe znaczenie wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących instrumentów 
zamiast ustanawiania nowych instrumentów 
kontroli, które mogą powielić już 
obowiązujące. Jeżeli zagwarantowanie 
przestrzegania norm jakości środowiska 
możliwe jest jedynie poprzez ograniczenia w 
stosowaniu poszczególnych substancji lub 
ich zakaz, należy je wprowadzać na mocy 
istniejących lub nowych aktów prawnych 
Wspólnoty, zwłaszcza w ramach 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie 
rejestracji, oceny, zatwierdzania i 
ograniczeń w odniesieniu do substancji 
chemicznych (REACH), ustanawiającego 
Europejską Agencję ds. Substancji 
Chemicznych, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE i uchylającego rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywę Rady 
76/769/EWG  oraz dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenia prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych lub zakazy substancji 
mające na celu zagwarantowanie jednolitych warunków prowadzenia działalności w danym 
miejscu i równych zasad konkurencji, a także ze względu na kwestię kompetencji, można 



PE 378.727v01-00 4/140 AM\631286PL.doc

PL

wprowadzić jedynie na mocy prawa wspólnotowego. Przestrzegania norm jakości środowiska 
w zakresie substancji rozproszonych przedostających się do wód nie można zagwarantować 
przy pomocy krajowych środków kontroli.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 23
PUNKT 4 PREAMBUŁY

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

Od roku 2000 przyjęto wiele 
wspólnotowych aktów prawnych, które 
stanowią środki kontroli zanieczyszczeń 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w 
odniesieniu do poszczególnych substancji 
priorytetowych. Ponadto wiele środków 
ochrony środowiska wchodzi w zakres 
innego obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego. W związku z tym w 
perspektywie krótkoterminowej należy 
nadać priorytetowe znaczenie wdrożeniu i 
przeglądowi obowiązujących instrumentów 
zamiast ustanawiania nowych instrumentów 
kontroli, które mogą powielić już 
obowiązujące. W następstwie jednak 
przekazania planów zagospodarowania 
wodami w dorzeczach, sporządzonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE, w tym programu 
środków ustanowionych zgodnie z art. 11 
tej dyrektywy, Komisja powinna ocenić, czy 
wdrożenie i przegląd istniejących 
instrumentów doprowadziły do pełnej 
realizacji celów dyrektywy 2000/60/WE, czy 
też wymagane jest podjęcie szczególnych 
działań zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja postanowiła zignorować swe zobowiązania wynikające z ramowej dyrektywy wodnej, 
która wzywa ją do złożenia do końca 2003 r. propozycji środków w zakresie kontroli emisji.  
Podczas gdy inne instrumenty Wspólnoty mogą rzeczywiście prowadzić do osiągnięcia tego 
samego celu, to na podstawie programu środków przedłożonych przez państwa członkowskie 
należy dokonać oceny co do tego, czy środki podjęte w ramach innych instrumentów 
prawnych wystarczają do osiągnięcia celów ramowej dyrektywy wodnej.
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Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 24
PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

(4a) Dyrektywa 2000/60/WE zawiera w art. 
11 ust. 2 oraz w części B załącznika VI 
niewyczerpującą listę dodatkowych 
środków, jakie państwa członkowskie mogą 
przyjąć do wyboru jako część programu 
środków, m.in.:
- instrumenty prawne,
- instrumenty administracyjne oraz
- wynegocjowane porozumienia dotyczące 
ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Poza instrumentami prawnymi również „dodatkowe” środki opisane w art. 11 ust. 4 i w 
części B załącznika VI ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) powinno wymienić się jako 
możliwe rozwiązania w przypadkach, gdy normy są często przekraczane, gdyż bardziej 
dobrowolne, stymulujące środki często są skuteczniejsze niż ściśle prawne podejście. Pomoże 
to wzmocnić wspólną płaszczyznę dyrektywy jako takiej oraz ogólnie prawodawstwo w 
zakresie środowiska naturalnego. 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 25
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11 

W odniesieniu do kontroli emisji substancji 
priorytetowych ze źródeł punktowych i 
rozproszonych, jak określono w art. 16 ust. 6 
i 8 dyrektywy 2000/60/WE, państwa 
członkowskie powinny, tam, gdzie to 
konieczne i poza wdrażaniem pozostałego 
obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego, włączyć odpowiednie 
środki kontroli do programu działań 
opracowywanych dla każdego dorzecza 
zgodnie z art. 11 dyrektywy 2000/60/WE. 
W celu zagwarantowania jednakowych 
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dyrektywy 2000/60/WE. warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym podstawą określania środków 
kontroli w odniesieniu do substancji 
priorytetowych ze źródeł punktowych 
zawsze powinna być zasada korzystania z 
najlepszych dostępnych technik, 
ustanowiona w dyrektywie 96/61/WE.

Or. en

Uzasadnienie (nie wymaga tłumaczenia > 500 znaków)

Maßnahmen der Mitgliedstaaten für Punktquellen wirken sich auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Standorte aus und müssen sich daher an europaweit einheitlichen Standards orientieren.
Mit der Richtlinie 96/61/EG wurde über die „besten verfügbaren Techniken“ ein europaweit 
einheitlicher Standard für industrielle Standorte eingeführt. Zugleich sieht der in Artikel 16 
der Richtlinie 2000/60/EG verankerte kombinierte Ansatz gemeinschaftliche Maßnahmen zur 
Begrenzung von Emissionen vor. Der Einsatz der besten verfügbaren Techniken kann 
sicherstellen, dass ein einheitlicher Mindeststandard vor der Einleitung in ein Gewässer 
erreicht wird, der einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Emissionen aus Punktquellen 
beisteuert.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 26
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE. 

W odniesieniu do kontroli emisji substancji 
priorytetowych ze źródeł punktowych i 
rozproszonych jak określono w art. 16 ust. 6 
i 8 dyrektywy 2000/60/WE dla państw 
członkowskich najbardziej opłacalne i 
proporcjonalne wydaje się włączenie, tam 
gdzie to konieczne, obok wdrażania 
pozostałego obowiązującego prawodawstwa 
wspólnotowego, odpowiednich środków 
kontroli do programu działań 
opracowywanych dla każdego dorzecza 
zgodnie z art. 11 dyrektywy 2000/60/WE, 
przy zastosowaniu, gdzie to właściwe, art. 
10 dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1.
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___________________________________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że państwa członkowskie powinny stosować wymogi dyrektywy 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, nalegać na 
bardziej restrykcyjne kontrole w zakresie emisji, wykraczające poza najlepsze dostępne 
techniki, gdzie jest to konieczne, by sprostać normom jakości ochrony środowiska.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 27
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE. 

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE. Państwa 
członkowskie stosują w takim przypadku 
art. 10 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. de

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że stosowanie tzw. podejścia łączonego (kryteria dotyczące 
emisji i imisji) stanowi zasadniczy element ramowej dyrektywy wodnej UE.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 28
PUNKT 5 PREAMBUŁY
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(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli do 
programu działań opracowywanych dla 
każdego dorzecza zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE. 

(5) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych jak określono 
w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
dla państw członkowskich najbardziej 
opłacalne i proporcjonalne wydaje się 
włączenie, tam gdzie to konieczne, obok 
wdrażania pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, 
odpowiednich środków kontroli zgodnych z 
art. 10 dyrektywy 2000/60/WE do programu 
działań opracowywanych dla każdego 
dorzecza zgodnie z art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uniknięcie podważenia wymogów art. 10 ramowej dyrektywy 
wodnej, które nakładają bardziej restrykcyjne kontrole w zakresie emisji, wykraczające poza 
najlepsze dostępne techniki, gdzie jest to konieczne, by sprostać normom jakości ochrony 
środowiska.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 29
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Decyzja nr 2455/2001/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 
2001 r. ustanawiająca wykaz priorytetowych 
substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz 
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE 
ustanawia pierwszy wykaz 33 substancji lub 
grup substancji, którym przyznano 
pierwszeństwo w celu podjęcia działań na 
poziomie Wspólnoty. Niektóre z substancji 
priorytetowych zostały określone jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne, 
będące przedmiotem stopniowego 
wycofywania lub zaprzestania emisji, 
zrzutów i strat. Niektóre substancje zostały 
poddane przeglądowi i powinny zostać 
sklasyfikowane.

(6) Decyzja nr 2455/2001/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 
2001 r. ustanawiająca wykaz priorytetowych 
substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz 
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE 
ustanawia pierwszy wykaz 33 substancji lub 
grup substancji, którym przyznano 
pierwszeństwo w celu podjęcia działań na 
poziomie Wspólnoty. Niektóre z substancji 
priorytetowych zostały określone jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne, 
będące przedmiotem stopniowego 
wycofywania lub zaprzestania emisji, 
zrzutów i strat. Jednak dla substancji 
występujących naturalnie lub powstałych w 
naturalnych procesach niemożliwe jest 
całkowite wyeliminowanie emisji, zrzutów 
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oraz strat z wszystkich ewentualnych źródeł.
Niektóre substancje zostały poddane 
przeglądowi i powinny zostać 
sklasyfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by nie zobowiązywać się do rzeczy, które są niemożliwe do osiągnięcia. 
Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie emisji dla niektórych naturalnie występujących 
substancji. 

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 31
PUNKT 6 A PREAMBUŁY (nowy)

(6a) W przypadku substancji występujących 
naturalnie lub powstałych w naturalnych 
procesach, takich jak kadm, rtęć, 
węglowodory poliaromatyczne, niemożliwe 
jest całkowite wyeliminowanie emisji, 
zrzutów oraz strat z wszystkich 
ewentualnych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja 2455/2001/WE, która ustanawia listę substancji priorytetowych, zawierała ważne 
punkty preambuły, których nie włączono do ramowej dyrektywy wodnej, kiedy listę substancji 
priorytetowych dodawano do załącznika X. Proponowany dodatkowy punkt preambuły wnosi 
do decyzji cel 4. punktu preambuły w postaci poprawki Parlamentu Europejskiego, w ten 
sposób realizując tę intencję.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 32
PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Środowisko wodne może ulegać 
zanieczyszczeniu chemicznemu zarówno w 
krótkim jak i w długim czasie i dlatego przy
ustanawianiu norm jakości środowiska 
należy opierać się na danych dotyczących 

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

zarówno ostrych jak i chronicznych 
skutków. Jest ono również miejscem, gdzie 
okresowo dokonuje się operacji 
unieszkodliwiania odpadów. W celu 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
środowiska wodnego i zdrowia ludzi, należy 
ustanowić średnie roczne normy jakości na 
poziomie zapewniającym ochronę przed 
długotrwałym narażeniem, a maksymalne 
dopuszczalne stężenia należy ustanowić na 
poziomie zapewniającym ochronę przed 
krótkotrwałym narażeniem.

Or. pl

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie odpadów 2005/0281 (COD) dokładnie wskazuje w Zał. I (D4, D6, D7, 
D11), że operacje unieszkodliwiania odpadów przebiegają również w środowisku wodnym. 
Operacje te nie zawsze są obojętne dla stanu środowiska oraz zdrowia człowieka

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 33
PUNKT 10 PREAMBUŁY

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

(10) W celu zapewnienia wszechstronnej 
ochrony i skutecznej kontroli 
zanieczyszczeń państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by skład wód 
powierzchniowych, osadów oraz fauny i 
flory odpowiadał normom jakości 
środowiska zgodnie z częściami A i B 
załącznika I. Aby jednak pozwolić 
państwom członkowskim na zastosowanie 
podejścia elastycznego mogą one prowadzić 
monitorowanie substancji ujętych w 
załączniku I w osadach lub faunie i florze 
zamiast w wodzie, jeśli uznają to za
stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty.  Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
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tych przypadkach należy ustanowić normy 
jakości środowiska dla fauny i flory. Aby 
pozwolić państwom członkowskim na 
zastosowanie podejścia elastycznego w 
zależności od ich strategii monitorowania, 
powinny one mieć możliwość albo 
monitorowania wspomnianych norm 
jakości środowiska i sprawdzania zgodności 
z nimi u fauny i flory, lub zamiany ich na
normy jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych. Ponadto, do państw 
członkowskich należy ustanowienie, tam 
gdzie to konieczne, norm jakości 
środowiska dla osadów lub fauny i flory i
stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że wartości norm jakości środowiska powinny być ustalane dla matryc, 
w których żyją najbardziej narażone organizmy: dla wody, jeśli organizmy żyjące w wodzie są 
najbardziej narażone, dla osadów, jeśli organizmy żyjące w osadach są najbardziej narażone, 
oraz dla fauny i flory, jeśli np. ssaki lub ludzie są najbardziej narażeni poprzez wtórne 
zatrucie. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 34
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach zalegających w dnach dolin 
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temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

rzecznych, zbiorników śródlądowych i 
morskich, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

Or. pl

Uzasadnienie 

Uwypuklenie genetycznych typów osadów powstałych w różnych środowiskach 
sedymentacyjnych ma wskazać na złożoność i różny charakter, przebieg i dynamikę 
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akumulacji osadów oraz zawartych w nich substancji toksycznych, w tym substancji 
priorytetowych. 

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 35
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji 
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przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać. W tym celu 
państwa członkowskie powinny
przeprowadzać monitorowanie obecności 
substancji priorytetowych w faunie i florze 
oraz w osadach i informować o wynikach 
Komisję. Na podstawie informacji 
dostarczonej przez państwa członkowskie 
Komisja powinna zaproponować normy 
jakości środowiska dla fauny i flory oraz 
osadów zgodnie z art. 16 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Spoczywające na państwach członkowskich zobowiązanie zapewnienia, by aktualne poziomy 
substancji w faunie i florze oraz w osadach nie wzrastały, staje się gołosłowną deklaracją, 
jeśli nie istnieje konkretny obowiązek prowadzenia monitorowania. Państwa członkowskie 
powinny prowadzić monitorowanie fauny i flory oraz osadów, a kontrole te z kolei powinny 
stanowić podstawę działań Wspólnoty w zakresie norm jakości, jak wzywa do tego ramowa 
dyrektywa wodna. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 36
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 

(10) Z powodu braku wyczerpujących i 
wiarygodnych informacji na poziomie 
Wspólnoty na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz 
osadach, a także ponieważ informacje na 
temat wód powierzchniowych wydają się 
stanowić wystarczającą podstawę do 
zapewnienia wszechstronnej ochrony i 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń, 
ustanowienie wartości norm jakości 
środowiska powinno na tym etapie 
ograniczać się tylko do wód 
powierzchniowych. W odniesieniu do 
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heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania 
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto, ponieważ osady oraz 
fauna i flora pozostają ważnymi matrycami 
dla monitorowania niektórych substancji
przez państwa członkowskie w celu oceny 
długoterminowych skutków działalności 
człowieka oraz tendencji, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
istniejące poziomy skażenia fauny i flory 
oraz osadów nie będą wzrastać.

heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu i 
rtęci nie można jednak zapewnić ochrony 
przed pośrednimi skutkami i zatruciem 
wtórnym jedynie poprzez ustanowienie 
norm jakości środowiska dla wód 
powierzchniowych na poziomie Wspólnoty. 
W związku z tym, w tych przypadkach 
należy ustanowić normy jakości środowiska 
dla fauny i flory. Aby pozwolić państwom 
członkowskim na zastosowanie podejścia 
elastycznego w zależności od ich strategii 
monitorowania, powinny one mieć 
możliwość albo monitorowania
wspomnianych norm jakości środowiska i 
sprawdzania zgodności z nimi u fauny i 
flory, lub zamiany ich na normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych. 
Ponadto, do państw członkowskich należy 
ustanowienie, tam gdzie to konieczne, norm 
jakości środowiska dla osadów lub fauny i 
flory i stosowne uzupełnienie norm jakości 
środowiska ustanowionych na poziomie 
Wspólnoty. Ponadto osady oraz fauna i flora 
pozostają ważnymi matrycami dla 
monitorowania substancji o znaczącym 
potencjale akumulacji, przed których 
pośrednimi skutkami normy jakości 
środowiska dla wód powierzchniowych 
obecnie nie oferują ochrony.  Takie 
monitorowanie powinno się prowadzić w 
celu rozwinięcia technicznych i naukowych 
dyskusji oraz położenia podwalin pod 
przyszłe działania w zakresie norm jakości 
środowiska dla substancji monitorowanych 
w faunie i florze oraz w osadach, jeżeli 
udowodniono, że to konieczne.  

Or. en

Uzasadnienie

Szóste zdanie punktu 10 preambuły oraz art. 2 ust. 2 wniosku Komisji nie są spójne z jasnym 
oświadczeniem w pierwszym zdaniu pkt. 10 preambuły co do tego, że na poziomie Wspólnoty 
nie są dostępne wyczerpujące i wiarygodne informacje na temat stężenia substancji 
priorytetowych w faunie i florze oraz w osadach: z jednej strony nie ustanowiono norm w 
odniesieniu do fauny i flory oraz do osadów z powodu braku danych, a z drugiej strony normy 
jakości dla akwenów wód powierzchniowych są w rzezcywistości stosowane do fauny i flory 
oraz osadów, niezależnie od szerszego kontekstu. 
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 37
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) W przypadku ołowiu, niklu i ich 
związków, dyskusje na temat oceny ryzyka z 
Europejskim Biurem ds. Substancji 
Chemicznych / Wspólnym Centrum 
Badawczym nie zostały jeszcze zakończone i 
dlatego niemożliwe jest ustanowienie 
ostatecznych norm jakości dla tych 
elementów. Należy zatem jasno wskazać na 
ich tymczasowy charakter.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji dotyczący norm jakości ma już trzy lata. Nie można zaakceptować dalszego 
odkładania w czasie ustanowienia norm jakości, tym bardziej, że Komisja zaproponowała już 
ich wartości w projekcie wniosku legislacyjnego. 

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 38
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Istnieje prawdopodobieństwo, że 
normy jakości środowiska nie będą mogły 
być spełnione w sąsiedztwie punktowego 
źródła zrzutu ponieważ stężenie substancji 
zanieczyszczających w zrzutach jest z reguły 
wyższe niż stężenie w otaczającej je wodzie. 
Z tego powodu państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość uwzględnienia 
tego faktu przy sprawdzaniu zgodności z 
normami jakości środowiska poprzez 
określenie przejściowego obszaru 
przekroczenia dla danego zrzutu. W celu 
zapewnienia, że te obszary są ograniczone, 
przy ich określaniu należy stosować art. 10 
dyrektywy 2000/60/WE i inne odpowiednie 
przepisy prawa wspólnotowego. W związku 
z tym, że w przyszłości rozwój technik 

skreślony
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oczyszczania i innowacje technologiczne 
takie jak najlepsze dostępne techniki, może 
umożliwić zmniejszenie stężenia substancji 
zanieczyszczających w pobliżu punktów 
zrzutu, państwa członkowskie powinny 
wówczas zapewnić odpowiednie 
zmniejszenie przejściowych obszarów 
przekroczenia. 

Or. en

Uzasadnienie 

Przejściowe obszary przekroczenia nie zostały zdefiniowane, tworzą więc lukę prawną dla 
zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych. Przekroczenie wartości granicznych może 
prowadzić do niedopuszczalnego skażenia ryb, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia 
ludzkiego i środowiska, a w konsekwencji odpowiedniego sektora rybołówstwa.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 39
PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

(14a) W dyrektywie 2000/60/WE należy 
ująć odwołanie do nowego obowiązku 
tworzenia wykazu środków kontroli 
zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi jako część programu 
środków przewidzianych w art. 11 tej 
dyrektywy. Powinno się zmienić obowiązek 
Komisji by zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE przedstawiała sprawozdanie z 
podjętych środków kontroli, uzupełniając 
ten wymóg o obowiązek dokonania oceny 
co do tego, czy inne odpowiednie 
instrumenty Wspólnoty spełniły 
zobowiązania wymienione w art. 16 tej 
dyrektywy.  Dyrektywę 2000/60/WE należy 
zmienić tak, by stworzyć mechanizm 
uruchamiający działanie Wspólnoty, jeśli 
sprawozdanie Komisji wykaże, że wdrożenie 
jest niewystarczające. 

Or. en
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Uzasadnienie

W powiązaniu z poprawką do art. 5 tego samego autora.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 40
PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Aby lepiej określić swoje potrzeby, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru odpowiedniego rocznego 
okresu referencyjnego w celu zmierzenia 
podstawowych pozycji wykazu. Należy 
jednak uwzględnić fakt, że straty 
pojawiające się przy stosowaniu pestycydów 
mogą się znacznie różnić w poszczególnych 
latach z powodu różnych dawek stosowania 
na przykład z powodu różnych warunków 
klimatycznych. Z tego powodu, w 
przypadku niektórych substancji 
wchodzących w zakres dyrektywy Rady 
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącej wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru trzyletniego okresu referencyjnego 
dla tych substancji.

Aby lepiej określić swoje potrzeby, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru odpowiedniego rocznego okresu 
referencyjnego w celu zmierzenia 
podstawowych pozycji wykazu. Chociaż 
straty pojawiające się przy stosowaniu 
pestycydów mogą się znacznie różnić w 
poszczególnych latach z powodu różnych 
dawek stosowania, na przykład z powodu 
różnych warunków klimatycznych lub 
płodozmianu, już zanieczyszczenia powstałe 
podczas jednego cyklu wegetacji mogą mieć 
szkodliwy wpływ na organizmy wodne oraz 
zakłócać inne zastosowania, takie jak 
pozyskiwanie wody pitnej. Aby zapewnić 
poprawne odzwierciedlenie ładunku 
zanieczyszczenia podczas okresu 
stosowania w przypadku niektórych 
substancji wchodzących w zakres dyrektywy 
Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącej wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać 
okresy stosowania tych substancji jako
okres referencyjny dla tych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że państwa członkowskie dokonują pomiaru pestycydów w 
okresie ich stosowania i nie wykorzystują niskich – zimowych - wartości, aby ukryć 
przekraczanie dozwolonych norm latem.
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 41
PUNKT 18 A PREAMBUŁY (nowy)

(18a) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
przewiduje przegląd mający na celu ocenę 
adekwatności kryteriów, które służą do 
zidentyfikowania substancji trwałych, 
bioakumulacyjnych i toksycznych. Komisja 
powinna odpowiednio zmienić załącznik X 
dyrektywy 2000/60/WE, jak tylko zmienione 
zostaną kryteria rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria substancji trwałych, zdolnych do bioakumulacji i toksycznych (PBT) określone w 
REACH okazały się niedostateczne. Są tak sztywne, że nie zidentyfikowano prawie żadnych 
substancji PBT.  Niestety, te same kryteria zastosowano przy rewizji załącznika X do 
dyrektywy 2000/60/WE. Komisja powinna dokonać przeglądu załącznika X, jak tylko kryteria 
substancji PTB zostaną poprawione w ramach dyrektywy REACH.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 42
PUNKT 22 A PREAMBUŁY (nowy)

(22a) Zgodnie z art. 174 Traktatu oraz jak 
ponownie potwierdza to dyrektywa 
2000/60/WE, polityka Wspólnoty w zakresie 
środowiska powinna opierać się na 
zasadach ostrożności oraz 
„zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zasada ostrożności zakłada podejmowanie działań 
prewencyjnych oraz że zanieczyszczenie w pierwszym rzędzie należy korygować u źródła, a 
powinien za nie zapłacić zanieczyszczający.
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Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 43
ARTYKUŁ 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających. 

Zgodnie z art. 16 dyrektywy 2006/60/WE 
niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających w celu:

(a) redukcji zrzutów, emisji oraz strat 
substancji priorytetowych; oraz
(b) w zakresie, w jakim jest to wykonalne, 
wyeliminowania zrzutów, emisji oraz strat 
priorytetowych substancji niebezpiecznych,
zgodnie z art. 1, 4 i 16 dyrektywy 

2000/60/WE celem osiągnięcia do 2015 r. 
dobrego stanu chemicznego wszystkich wód 
powierzchniowych oraz zapobiegania 
dalszemu pogorszeniu się stanu wód. 
Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 21 
ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE przed 
upływem 2020 r. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat pomyślnego 
wdrożenia niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do osiągnięcia, o ile to 
technicznie możliwe, stężeń zbliżonych do 
naturalnych poziomów tła dla wszystkich 
naturalnie występujących substancji oraz 
stężeń bliskich zeru dla wszystkich
wymienionych substancji syntetycznych. 
Cele ustanowione na mocy niniejszej 
dyrektywy należy traktować jako cele w 
rozumieniu art. 4 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odnosi się do ostatecznych celów ramowej dyrektywy wodnej i wykazuje, 
że nie są nimi wyłącznie ochrona środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, ale również 
ochrona w ramach szerszych celów ramowej dyrektywy wodnej, jak ujęto to w art. 16.  
Kluczowa sprawą jest, by Komisja dokonała przeglądu wdrożenia niniejszej dyrektywy, aby 
zapewnić osiągnięcie jej celów.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 44
ARTYKUŁ 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających. 

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki w 
celu ograniczenia zanieczyszczenia wody 
oraz normy jakości środowiska dla 
substancji priorytetowych i niektórych 
innych substancji zanieczyszczających w 
celu:
(a) zredukowania do 2015 r. zrzutów, emisji 
i strat substancji priorytetowych; oraz
(b) wyeliminowania zrzutów, emisji i strat 
priorytetowych substancji niebezpiecznych;
zgodnie z art. 1, 4 i 16 dyrektywy 
2000/60/WE celem osiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego wszystkich wód 
powierzchniowych. Celem jest zapobieżenie 
dalszemu pogorszeniu stanu oraz do 2020 r. 
osiągniecie stężeń zbliżonych do 
naturalnych poziomów tła dla wszystkich 
naturalnie występujących substancji oraz 
stężeń zbliżonych do zera dla wszystkich 
antropogenicznych substancji 
syntetycznych zgodnie z porozumieniami 
międzynarodowymi w sprawie ochrony 
mórz. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że propozycja ujmuje środki mające na celu ograniczenie i 
zaprzestanie zanieczyszczania.

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 45
ARTYKUŁ 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających. 

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej,
niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
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jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających, o których 
mowa w art. 16 ust. 7 i 10 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. nl

Uzasadnienie 

Po pierwsze, poprawka ta wyjaśnia, że wszystkie przepisy dyrektywy wodnej (2006/60/WE) 
nadal obowiązują, tak więc zapewnia pewność prawną. Po drugie, ma ona na celu jednolite 
włączenie do dyrektywy definicji, celów i przepisów dyrektywy wodnej, dzięki czemu uniknie
się różnic w interpretacji.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 46
ARTYKUŁ 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i niektórych innych 
substancji zanieczyszczających.

Zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE
niniejsza dyrektywa ustanawia normy 
jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych i priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, które należy uwzględnić 
w związku ze stanem chemicznym akwenów 
wód powierzchniowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie „niektóre inne substancje zanieczyszczające” może być mylnie kojarzone 
z załącznikiem V do RDW, a nie ma powodu, by wprowadzać rozróżnienie między 
substancjami priorytetowymi a pozostałymi substancjami zanieczyszczającymi. 

Celem poprawki jest zatem włączenie 8 substancji zanieczyszczających figurujących na 
liście I dyrektywy 76/464 do „priorytetowych substancji niebezpiecznych” zapisanych w 
załączniku I do tegoż aktu oraz dodanie ich do załącznika X do RDW, jak proponuje 
sprawozdawca w poprawkach 16, 17 i 19. Przyjęcie poprawki wymaga korekty we wszystkich 
artykułach odnoszących się do części A i B załącznika I.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 47
ARTYKUŁ 1 AKAPIT 1 A (nowy)
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Cele wyznaczone w niniejszej dyrektywie 
traktuje się jako cele w rozumieniu art. 4 
ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE oraz jego 
ustępów 4-8.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się zachęcać państwa członkowskie do efektywnego wykorzystywania środków na 
pozyskiwanie raczej większych korzyści dla środowiska niż do poświęcania ich na 
rozwiązania przynoszące relatywnie słabe korzyści dla środowiska.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 49
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

1. W celu osiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych w 
akwenach wód powierzchniowych zgodnie z 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE średnie 
roczne stężenia substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I nie 
przekraczają norm jakości środowiska 
ujętych w tym załączniku, objętych 
postanowieniami ust. 3 części C tego 
załącznika.

Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z normami jakości środowiska 
zgodnie z wymogami ustanowionymi w 
części C załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny efektywnie wykorzystywać środki na pozyskiwanie raczej 
większych korzyści dla środowiska niż poświęcać nieproporcjonalnie wysokie środki na 
rozwiązania przynoszące relatywnie słabe korzyści dla środowiska.

Niniejsza poprawka usuwa odniesienie do bezwzględnych „maksymalnie dopuszczalnych 
stężeń”. Takie normy mogłyby być stosowane ze szkodą dla gorliwych państw członkowskich i 
stanowić zachętę do stosowania minimalnej ilości próbek (gdyż im większa ilość pobranych 
próbek, tym większe ryzyko, że jedna z nich nie spełni maksymalnie dopuszczalnego stężenia, 
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a w związku z tym nie uda się wykazać dobrego stanu danego akwenu wodnego). 

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 50
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

1. Normy jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych, wyrażone w postaci średniej 
rocznej, również w przypadku substancji 
zanieczyszczających, o których mowa w 
dyrektywie 91/414/EWG i dyrektywie 
2003/53/WE1 oraz maksymalnego 
dopuszczalnego stężenia, zawarte są w
części A załącznika I i, w odniesieniu do 
niektórych innych substancji 
zanieczyszczających, części B załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Państwa członkowskie uwzględniają 
przepisy części C załącznika I przy ocenie
dobrego stanu wód powierzchniowych,
zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/60/WE.
_____________________

Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz 
dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG 
odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do 
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, 
etoksylowanego nonylofenolu i cementu) (Dz.U. L 
178 z 17.7.20003, str. 24).

Or. nl

Uzasadnienie 

Poprawka ta ma na celu jednolite włączenie do dyrektywy definicji, celów i przepisów 
dyrektywy wodnej, dzięki czemu uniknie się różnic w interpretacji.

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że także w przypadku substancji zanieczyszczających 
objętych dyrektywą 91/414/EWG i 2003/53/WE normy jakości środowiska (EQS) w 
odniesieniu do substancji priorytetowych powinny być wyrażone w postaci średniej rocznej. 
Wyrażanie tych substancji zanieczyszczających w postaci średniej z okresu ich stosowania nie 
jest w praktyce możliwe, ponieważ konieczne byłoby zgromadzenie olbrzymiej ilości danych 
dotyczących używania tych substancji, które różnią się m.in. w zależności od rodzaju 
substancji, regionu lub danego roku. Maksymalne dopuszczalne stężenie (MAC) przewiduje 
już wartości graniczne stężenia tych substancji w okresie ich stosowania.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 51
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
skład wód powierzchniowych jest zgodny z 
normami jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych w wodzie, osadach oraz 
faunie i florze, wyrażonymi w postaci 
średniej rocznej lub w postaci średniej za 
okres stosowania substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, oraz maksymalnego 
dopuszczalnego stężenia jak ustanowiono w 
części A załącznika I oraz normami jakości 
środowiska dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części B załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że wniosek ujmuje środki mające na celu ograniczenie i 
zaprzestanie zanieczyszczania.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 52
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
skład wód powierzchniowych jest zgodny z 
normami jakości środowiska dla substancji 
priorytetowych, wyrażonymi w postaci 
średniej rocznej lub w postaci średniej za 
okres stosowania priorytetowych substancji 
lub substancji zanieczyszczających objętych 
dyrektywą 91/414/EWG oraz maksymalnego 
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zanieczyszczających wymienionych w 
części B załącznika I.

dopuszczalnego stężenia jak ustanowiono w 
części A załącznika I oraz normami jakości 
środowiska dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części B załącznika I. 

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca związek z popr. 40: wyjaśnia ona, że państwa członkowskie dokonują 
pomiaru pestycydów w okresie ich stosowania i nie wykorzystują niskich – zimowych -
wartości, aby ukryć przekraczanie dozwolonych norm latem.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 53
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
skład wód powierzchniowych, osadów oraz 
fauny i flory jest zgodny z normami jakości 
środowiska dla substancji priorytetowych, 
jak ustanowiono w części A załącznika I 
oraz normami jakości środowiska dla 
substancji zanieczyszczających 
wymienionych w części B załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje to, co zostało już jasno stwierdzone w art. 16 ust. 7 ramowej 
dyrektywy wodnej, że Komisja powinna przedstawić propozycję norm jakości środowiska dla 
wód powierzchniowych, osadów oraz fauny i flory. Poprawka mająca związek z popr. 1 
zmieniającą pkt. 10 preambuły oraz z popr. 4 – zmieniającą art. 2 ust. 3; obie złożone przez 
tego samego autora. 
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 54
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1

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

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

Państwa członkowskie nieustannie 
podejmują niezbędne środki mające na celu 
zagwarantowanie, że zakłady, które 
wprowadzają do wód ścieki zawierające 
substancje priorytetowe, stosują w procesie 
produkcji i w procesie oczyszczania ścieków 
najlepsze dostępne techniki. Podstawę 
stanowią tu wyniki wymiany informacji 
zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 
96/61/WE.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność 
z normami jakości środowiska zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w części C 
załącznika I.

Or. de

Uzasadnienie

Domagając się stosowania „najlepszych dostępnych technik”, co zapisano w dyrektywie 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (96/61/WE), 
państwa członkowskie mogą na podstawie jednolitych przepisów w całej Europie skutecznie, 
bez szkody dla konkurencji oraz w zgodzie z zasadą ostrożności i zasadą odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone środowisku („zanieczyszczający płaci”) redukować emisje substancji 
priorytetowych ze źródeł punktowych.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 55
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2000/60/WE 
państwa członkowskie zapewniają, że części 
wód wykorzystywane do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia spełniają 
wymogi dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. 

Or. nl

Uzasadnienie 

Należy zapewnić spójność z ramową dyrektywą wodną.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 70
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Państwa członkowskie spełniają 
wymogi dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 
zapewniają, zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE, zarządzanie wodami 
powierzchniowymi wykorzystywanymi do 
poboru wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Z tego względu niniejsza 
dyrektywa stosowana jest bez uszczerbku 
dla przepisów nakładających konieczność 
stosowania bardziej rygorystycznych norm.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy wodnej odnosi się w szczególności do ochrony poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niniejsza dyrektywa odnosi się jedynie do ochrony 
zwykłych części wód.Części wód przeznaczone do poboru wody pitnej wymagają 
dokładniejszych środków i norm w celu zapewnienia większej zgodności z art. 7 ust. 3 
ramowej dyrektywy wodnej (zredukowanie poziomu uzdatniania).
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 56
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 A (nowy)

1a. W przypadku gdy ciek wodny przebiega 
przez więcej niż jedno państwo 
członkowskie, przewiduje się koordynację 
monitorowania programów oraz 
opracowanie krajowych wykazów, aby 
uniknąć większego obarczenia państw 
członkowskich położonych w dolnym biegu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest koordynowanie monitorowania cieków wodnych przebiegających przez kilka 
państw członkowskich, aby opanować zanieczyszczenia u źródła. 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 57
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

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

2. Państwa członkowskie zapewniają, że 
jeśli zaszłoby podejrzenie akumulowania się 
w osadach lub faunie i florze akwenów 
wodnych jakiejkolwiek z substancji 
zanieczyszczających wymienionych w części 
A lub B załącznika I, podjęte zostaje 
właściwe monitorowanie zgodnie z art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, w celu dokonania 
oceny:
(a) ryzyka nieosiągnięcia celów 
wymienionych w art. 4 tej dyrektywy z 
powodu tychże substancji 
zanieczyszczających; oraz
(b) skuteczności środków podjętych zgodnie 
z art. 11 tej dyrektywy celem sprostania 
ryzyku nieosiągnięcia celów wymienionych 
w art. 4 tej dyrektywy z powodu tychże 
substancji zanieczyszczających.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny w pierwszym rzędzie dążyć do osiągnięcia proponowanych 
norm jakości środowiska, które określono na poziomie, umożliwiającym ochronę organizmów 
wodnych.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 58
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

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

2. Państwa członkowskie monitorują, 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, 
stężenia substancji wymienionych z 
częściach A i B załącznika I w osadach oraz 
faunie i florze.

Or. de

Uzasadnienie

Punkt 10 preambuły (str. 6) i art. 2 ust. 2 wniosku Komisji nie są zgodne z warunkiem, 
wyraźnie określonym w punkcie 10 preambuły (str. 1), że na szczeblu Wspólnoty nie ma 
dokładnych i wiarygodnych informacji na temat stężeń substancji priorytetowych w faunie i 
florze oraz w osadach.  Z jednej strony rezygnuje się z określenia norm jakościowych dla 
fauny i flory oraz dla osadów ze względu na brak danych, a z drugiej strony normy 
jakościowe obowiązujące dla wód powierzchniowych stosuje się w praktyce w odniesieniu do 
fauny i flory oraz osadów.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 59
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że wniosek ujmuje środki mające na celu ograniczenie i 
zaprzestanie zanieczyszczania.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 60
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 AKAPIT 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
następujące stężenia heksachlorobenzenu, 
heksachlorobutadienu i rtęci nie są 
przekraczane w tkance zwierząt łownych
(masy mokrej) ryb, małży, skorupiaków oraz 
innej fauny i flory.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
następujące stężenia wymienionych poniżej 
substancji nie są przekraczane w tkance 
zwierząt łownych (masy mokrej) ryb, małży, 
skorupiaków oraz innej fauny i flory czy też 
w osadach (masy suchej).

Or. en

Uzasadnienie

Several of the substances proposed by the Commission in Annex A are clearly lipophilic and/or the 
water solubility is low, meaning that they mainly occur in sediment or biota and are not solved in the 
water column. Analyses of these substances in water are often difficult and connected with high 
uncertainty, with the result that priority substances which cause serious environmental problems and 
are toxic for humans are not always detected.
The added substances have all low water solubility and according to the substance data 
sheets (compiled and discussed in a consultative process with the Expert Advisory Forum on 
Priority Substances and the Expert Group on Quality Standards and peer-reviewed by 
SCTEE) and the Commission's impact assessment SEC (2006) 947, these substances clearly 
accumulate in the food chain and/or in sediments.
Linked to AM 33 on Punkt preambuły 10 and AM 53 on ARTYKUŁ 2.1 by the same author.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 61
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 LITERA C A) (nowa)

ca) 247 μg/kg mokrej masy dla pentabromo 
difenyloeteru,

Or. en



PE 378.727v01-00 32/140 AM\631286PL.doc

PL

Uzasadnienie

Pentabromo difenyloeter akumuluje się w łańcuchu pokarmowym (zobacz: Ocena 
oddziaływania SEC (2006) 947 sporządzona przez Komisję) i dlatego pomiarów jego stężenia 
powinno się dokonywać w faunie i florze.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 62
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 LITERA C B) (nowa)

cb) 16,6 mg/kg mokrej masy dla C10-13 
chloroalkanów,

Or. en

Uzasadnienie

C10-13 chloroalkany akumulują się w łańcuchu pokarmowym (zobacz: Ocena oddziaływania 
SEC (2006) 947 sporządzona przez Komisję) i dlatego pomiarów ich stężenia powinno się 
dokonywać w faunie i florze.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 63
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 LITERA C C) (nowa)

cc) 2,9 mg/kg mokrej masy dla ftalanu di(2-
etyloheksylu) (DEHP),

Or. en

Uzasadnienie

Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) jest wysoce lipofilną substancją i akumuluje się w 
łańcuchu pokarmowym (zobacz: Ocena oddziaływania SEC (2006) 947 sporządzona przez 
Komisję), dlatego pomiarów jego stężenia powinno się dokonywać w faunie i florze.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 64
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 LITERA C D) (nowa)
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ca) 367 μg/kg mokrej masy dla 
pentachlorobenzenu, 

Or. en

Uzasadnienie

Pentachlorobenzen akumuluje się w łańcuchu pokarmowym (zobacz: Ocena oddziaływania 
SEC (2006) 947 sporządzona przez Komisję) i dlatego pomiarów jego stężenia powinno się 
dokonywać w faunie i florze.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 65
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 LITERA C E) (nowa)

ce) 129 μg/kg suchej masy dla fluorantenu 
(w osadach).

Or. en

Uzasadnienie

Fluoranten akumuluje się w osadach (zobacz: Ocena oddziaływania SEC (2006) 947 
sporządzona przez Komisję) i dlatego pomiarów jego stężenia powinno się dokonywać w tej 
matrycy.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 66
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 AKAPIT 2

W celu monitorowania zgodności z 
normami jakości środowiska substancji 
wymienionych w akapicie pierwszym, 
państwa członkowskie wprowadzają 
bardziej rygorystyczne normy dla wód 
zastępujące normy wymienione w części A 
załącznika I lub ustanawiają dodatkowe 
normy dla fauny i flory.

Państwa członkowskie mogą monitorować 
obecność również innych substancji 
wymienionych w załączniku I w osadach 
oraz w faunie i florze zamiast w wodzie, 
jeśli uznają to za właściwsze i korzystniejsze 
z punktu widzenia kosztów. Państwa 
członkowskie prowadzą monitorowanie 
wody w celu zapewnienia zgodności z 
normami jakości środowiska dla wody w 
przypadku wykrycia znacznych stężeń 
substancji oraz uznania, że istnieje 
niebezpieczeństwo nieosiągnięcia norm 
jakości środowiska dla wody.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, o ile to możliwie, wykrywanie problemów związanych z obecnością substancji 
priorytetowych w wodzie, państwa członkowskie powinny dysponować elastycznością 
monitorowania substancji z załącznika I w osadach lub w faunie i florze, jeśli uznają, że jest 
to właściwe i ekonomicznie efektywne. W przypadku jednak wykrycia znacznych stężeń 
substancji, należy przeprowadzić dodatkowe monitorowanie wody.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 67
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 AKAPIT 2

W celu monitorowania zgodności z normami 
jakości środowiska substancji 
wymienionych w akapicie pierwszym, 
państwa członkowskie wprowadzają
bardziej rygorystyczne normy dla wód 
zastępujące normy wymienione w części A 
załącznika I lub ustanawiają dodatkowe 
normy dla fauny i flory.

W celu monitorowania zgodności z normami 
jakości środowiska substancji 
wymienionych w akapicie pierwszym, 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
bardziej rygorystyczne normy dla wód 
zastępujące normy wymienione w części A 
załącznika I lub ustanawić dodatkowe 
normy dla fauny i flory.

Or. en

Uzasadnienie

Normy jakości środowiska powinny być wystarczająco restrykcyjne, aby zapewnić ochronę 
wód powierzchniowych oraz fauny i flory. Dodatkowe normy dla osadów prowadzić będą do 
skomplikowania monitorowania. 

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 68
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Nie później niż 12 miesięcy po 
przedłożeniu przez państwa członkowskie 
wykazów Komisja sporządza wniosek 
dotyczący norm jakości mających 
zastosowanie do stężeń substancji 
priorytetowych w osadach oraz w faunie i 
florze.



AM\631286PL.doc 35/140 PE 378.727v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg, aby państwa członkowskie zapewniły, że aktualne poziomy stężeń w osadach oraz w 
faunie i florze nie rosną, wymaga działania Komisji w zakresie norm jakości, do czego wzywa 
art. 16 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej. Państwa członkowskie powinny po roku zgłaszać 
wyniki swych badań co do obecności substancji priorytetowych w osadach oraz w faunie i 
florze. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 69
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Państwa członkowskie zobowiązane są 
osiągnąć zgodność z dyrektywą Rady 
98/83/WE  i gospodarować akwenami wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do 
czerpania wody pitnej zgodnie z art. 7 
dyrektywy 2000/60/WE. Niniejsza 
dyrektywa zostaje zatem wdrożona nie 
naruszając wymogów, w stosunku do 
których może istnieć potrzeba bardziej 
rygorystycznych norm.

Or. en

Uzasadnienie

Treść 12 punktu preambuły powinna znaleźć się w artykule.  Art. 16 ramowej dyrektywy 
wodnej wyraźnie wspomina ochronę pozyskiwania wody pitnej. Woda pitna wymaga 
surowszych norm niż normy jakości środowiska.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 70
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Państwa członkowskie spełniają 
wymogi dyrektywy Rady nr 98/83/WE z 
dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
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i zgodnie z art. 7 dyrektywy 2000/60/WE 
zapewniają zarządzanie akwenami wód, z 
których pozyskiwana jest woda pitna. 
Niniejszą dyrektywę należy zatem wdrożyć 
nie naruszając tych przepisów, które mogą 
wymagać przyjęcia surowszych norm. 

Or. en

Uzasadnienie 

Art. 16 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej wyraźnie wspomina o ochronie źródeł wody pitnej. 
Niniejsza dyrektywa tymczasem odnosi się zaledwie do ochrony zwykłych akwenów wodnych. 
Akweny przeznaczone do pozyskiwania wody pitnej wymagają bardziej szczegółowych 
rozwiązań prawnych i norm, aby osiągnąć zgodność z wymogami art. 7 ust. 3 ramowej 
dyrektywy wodnej (ograniczenie oczyszczania).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 71
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 B (nowy)

3b. Przypadki, w których zgodność z 
normami jakości środowiska nie jest 
technicznie wykonalna lub prowadziłaby do 
niewspółmiernych kosztów społecznych 
bądź gospodarczych, są traktowane zgodnie 
z art. 4 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2000/60/WE 
w celu ustalenia najbardziej opłacalnego i 
przyjaznego dla środowiska podejścia 
zgodnego z celem określonym w art. 4 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2000/60/WE.

Or. nl

Uzasadnienie 

Istotne jest zapewnienie stosowania art. 4 dyrektywy wodnej z powodu naturalnej 
niepewności wartości norm jakości środowiska. Niepewność ta wynika z braku badań 
dotyczących skutków, monitorowania i obliczania odnośnych substancji zanieczyszczających. 
W celu przestrzegania niniejszej dyrektywy i zapobieżenia niewspółmiernym kosztom (takim 
jak koszty dodatkowych technologii oczyszczania, które mogą być niepotrzebne), konieczna 
jest elastyczność. Można zmniejszyć koszty oraz wpływ na środowisko, a nawet ich uniknąć, 
dzięki niewielkiemu opóźnieniu, tak by obecne działania we właściwym czasie mogły dać 
wyniki.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 72
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Komisja zbada postęp naukowo-
techniczny oraz wnioski z oceny ryzyka, o 
których mowa w art. 16 ust. 2 lit. a) i b) 
dyrektywy 2000/60/WE i w razie potrzeby
zaproponuje przegląd norm jakości 
środowiska określonych w częściach A i B 
załącznika I do niniejszej dyrektywy.

4. Komisja bada postęp naukowo-
techniczny oraz wnioski z oceny ryzyka, o 
których mowa w art. 16 ust. 2 lit. a) i b) 
dyrektywy 2000/60/WE, i przynajmniej co 
cztery lata proponuje przegląd norm jakości 
środowiska określonych w częściach A i B 
załącznika I do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że zgodnie z art. 16 ust. 4 Komisja zobowiązana jest do 
przeprowadzania przeglądu co najmniej co cztery lata.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 73
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Komisja zbada postęp naukowo-
techniczny oraz wnioski z oceny ryzyka, o 
których mowa w art. 16 ust. 2 lit. a) i b) 
dyrektywy 2000/60/WE i w razie potrzeby
zaproponuje przegląd norm jakości 
środowiska określonych w częściach A i B 
załącznika I do niniejszej dyrektywy.

4. Komisja bada postęp naukowo-
techniczny, systematycznie korzystając z baz 
danych powstałych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, w celu 
przeprowadzenia badań na obecność 
substancji szkodliwych dla organizmów 
wodnych, substancji akumulujących się lub 
trwałych, oraz wnioski z oceny ryzyka, o 
których mowa w art. 16 ust. 2 lit. a) i b) 
dyrektywy 2000/60/WE, i przynajmniej co 
cztery lata proponuje przegląd norm jakości 
środowiska określonych w częściach A i B 
załącznika I do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie korzystania przez Komisję z danych, które 
udostępnia REACH, w dążeniu do wykrycia dalszych substancji priorytetowych, oraz 
precyzuje, że utrzymano obowiązek Komisji zgodnie z art. 16 ust. 4 przeprowadzania 
przeglądu co najmniej co cztery lata.
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 75
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 AKAPIT 1 A (nowy) 

Komisja analizuje najnowsze informacje 
naukowe i postęp techniczny w dziedzinie 
substancji gromadzących się w osadach 
oraz faunie i florze oraz opracowuje 
odnośne EQS. 

Or. fi

Uzasadnienie

Właściwsze jest prowadzenie dalszych działań dotyczących substancji zdolnych do akumulacji 
w oparciu o osady oraz faunę i florę, a nie wodę.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 76
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Normy jakości środowiska, do których 
odnoszą się ust. 1-3, przyjmuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dyrektywy 
98/83/WE oraz dla gospodarowania 
akwenami wody powierzchniowej 
wykorzystywanymi do pozyskiwania wody 
pitnej, zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE, które mogą wymagać 
surowszych norm.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest sprecyzowanie w preambule do aktu prawnego, że normy jakości środowiska 
rozumie się bez uszczerbku dla szczegółowych wymogów Wspólnoty dotyczących wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 77
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Nie później niż rok po przedłożeniu 
przez państwa członkowskie wykazów, 
Komisja dokonuje przeglądu substancji 
ujętych w części A i B załącznika I i 
przedstawia wniosek dotyczący norm 
jakości mających zastosowanie do stężeń 
tych substancji w osadach i w faunie i 
florze.

Normy jakości środowiska dla fauny i flory 
oraz osadów wprowadza się w kolumnach 8 
i 9 części A i B załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 16 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej wyraźnie stwierdzono, że Komisja powinna 
przedstawić propozycję norm jakości środowiska dla wód powierzchniowych, osadów oraz 
fauny i flory. Ponadto nawet w kartach charakterystyki substancji wyraźnie ujęto, że pewne 
substancje priorytetowe akumuluje się w łańcuchu pokarmowym i/lub osadach. Niniejsza 
poprawka zapewnia wypełnienie przez Komisję zobowiązań prawnych nałożonych na nią 
przez ramową dyrektywę wodną.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 78
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 
21 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Komisja 
do…* przedstawia propozycje norm jakości 
środowiska dla stężeń substancji 
priorytetowych w osadach oraz w faunie i 
florze. 

* Rok od daty przyjęcia  niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że Komisja, której wniosek nie zawierał propozycji norm 
jakości dla osadów oraz dla fauny i flory, nie wypełniła zobowiązań prawnych wynikających z 
art. 16. ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej. Ponieważ pomiarów wielu z substancji 
bioakumulujących się najlepiej dokonywać w próbkach pobranych z wyższych partii łańcucha 
pokarmowego, sprawą najwyższej wagi jest jak najszybsze naprawienie tego zaniedbania.  

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 79
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Przynajmniej raz w roku, po 
przedłożeniu przez państwa członkowskie 
wykazów, Komisja sporządza propozycję 
dotyczącą norm jakości mających 
zastosowanie do stężeń substancji 
priorytetowych w osadach oraz w faunie i 
florze. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie wypełniła zobowiązań prawnych wynikających z art. 16. ust. 7 ramowej 
dyrektywy wodnej, gdyż jej wniosek nie zawiera propozycji norm jakości dla osadów oraz dla 
fauny i flory. Ponieważ pomiarów wielu z substancji bioakumulujących się lub trwałych 
najlepiej dokonywać w próbkach pobranych z wyższych partii łańcucha pokarmowego, 
sprawą najwyższej wagi jest jak najszybsze naprawienie tego zaniedbania.  

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 80
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 A (nowy)

(5a) Jeżeli do osiągnięcia odpowiednich 
norm jakości środowiska potrzebne są 
zakazy substancji, Komisja składa 
odpowiednie wnioski dotyczące zmiany 
istniejących aktów prawnych lub 
ustanowienia nowych aktów prawnych na 
szczeblu Wspólnoty.

Or. de
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Uzasadnienie

Komisja powinna otrzymać zadanie zwalczania zanieczyszczeń w wodach, którym można 
skutecznie przeciwdziałać przy pomocy zakazów dotyczących produkcji i stosowania 
poszczególnych substancji, poprzez wprowadzenie w całej Europie instrumentów prawnych 
obowiązujących w takim samym stopniu we wszystkich państwach członkowskich, zwłaszcza 
w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 197/2006 z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, zatwierdzania i ograniczeń w odniesieniu do 
substancji chemicznych (REACH).

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 81
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 B (nowy)

(5b) Jeżeli w przypadku określonych 
zakładów, substancji lub źródeł 
punktowych egzekwowanie zasady 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
środowisku i zasady ostrożności, a także 
ujednolicenie egzekwowania przepisów 
przez państwa członkowskie wymaga 
wprowadzenia dopuszczalnych wartości 
emisji obowiązujących w całej Wspólnocie 
lub jeżeli są one przydatne do osiągnięcia 
norm jakości środowiska, wówczas Komisja 
przedkłada odpowiednie wnioski zgodnie z 
art. 18 dyrektywy 96/61/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 übder die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzubng sieht das Instrument gemeinschaftlicher 
Emissionsgrenzwerte vor, falls sich insbesondere aufgrund des Informationsaustauschs 
gemäß Artikel 16 der Richtlinie 96/61/EG herausgestellt hat, dass die Gemeinschaft tätig 
werden muss. Gemeinschaftsweite Emissionsgernzwerte sind immer dann geboten, wenn eine 
unterschiedlich strenge Vollzugspraxis der Mitgliedstaaten über lange Jahre zur Verletzung 
der grundlegenden Prinzipien des gemeinschaftlichen Umweltrechts, nämlich des 
Vorsorgeprinzips und des Verursacherprinzips, sowie zu einer vermeidbaren 
Umweltbelastung führt und wenn mit diesem Umstand z.T. wesentliche 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verbunden sind (Umweltdumping).
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 82
ARTYKUŁ 2 A (nowy)

Artykuł 2a 
Aby osiągnąć cel określony w art. 2 
państwa członkowskie mogą nałożyć w 
odniesieniu do wykorzystania lub zrzutu 
substancji ograniczenia bardziej 
rygorystyczne, niż te określone w 
dyrektywie 91/414/EWG i zastępującej ją 
dyrektywie XX/XXXX/WE lub w innych 
uregulowaniach wspólnotowych. 

Or. nl

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie przewiduje dodatkowych środków związanych z zarządzaniem 
emisjami. Wskutek tego państwa członkowskie muszą mieć w pełni prawo do podejmowania 
takich środków, jeżeli będzie to konieczne.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 83
ARTYKUŁ 2 A (nowy)

ARTYKUŁ 2a
Definicja

Dla celu niniejszej dyrektywy stosuje się 
następującą definicję:
1. „okres stosowania” oznacza okres, w 
którym, na podstawie realistycznych 
założeń właściwych organów, mogą być 
stosowane pestycydy zawierające 
priorytetowe substancje lub mierzone 
substancje zanieczyszczające.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z poprawkami 40, 52, 108, 109 i 130. Wyjaśnia, że pomiaru pestycydów 
dokonuje się w okresie ich stosowania. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy niższe wartości 
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pomiarów zimowych obniżają średnią, tak że nawet długie okresy o wysokich wartościach w 
lecie nie są wykazywane, co zafałszowuje wynik.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 84
ARTYKUŁ 3

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Konzeption von Übergangszonen, in denen eine Verletzung europäischer 
Umweltqualitätsnormen zulässig sein soll und die zudem durch die Mitgliedstaaten mit hohem 
technischen und bürokratischen Aufwand überwacht werden müssten, wird insgesamt 
abgelehnt.

Ein Einhaltung von Umweltqualitätsnomen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht.
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit.

Die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte angrenenden Teile der 
Oberflächenwasserkörper würde bei der Vielzahl der zu betrachtenden Einzelfälle zu einem 
enormen zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der Mehraufwand - verglichen 
mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen - stünde in keinem Verhältnis zu 
dem zu erwartenden Nutzen.

Zudem wird eine besondere Überwachung von "Übergangszonen" mit geduldeter 
Grenzwertüberschreitung dann weitgehend gegenstandslos, wenn weitergehende 
emissionsmindernde Anforderungen (Emissionsstandard: "beste verfügbare Techniken") 
gestellt und durchgesetzt werden (vgl. Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1).

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 85
ARTYKUŁ 3

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

Or. en

Uzasadnienie

Die Einhaltung von Umweltqualitätsnormen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht.
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit.
Außerdem würde die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte 
angrenzenden Teile der Oberflächenwasserkörper bei der Vielzahl der zu betrachtenden 
Einzelfälle zu einem enormem zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der 
Mehraufwand - verglichen mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen – stünde 
in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen.

Poprawkę złożyła Henrik Lax

Poprawka 86
ARTYKUŁ 3

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

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia „przejściowego okresu przekraczania" prowadzi do niepewności 
prawnej, gdyż nie można podać żadnej jego definicji. Zgodnie z art. 10 dyrektywy dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (96/61/WE) punkty źródłowe 
powinny spełniać normy jakości środowiska. Przyzwolenie na wyjątki prowadzi do 
niedopuszczalnego skażenia ryb, które nie wystrzegają się obszarów skażonych (łososie, itp.).  
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Komisja nie podaje wystarczających argumentów za wprowadzeniem propozycji tego 
artykułu.  W obecnym brzmieniu stanowi on jawne niebezpieczeństwo, że niniejsza propozycja 
doprowadzi do stonowania obowiązujących przepisów i złagodzenia zamierzeń ramowej 
dyrektywy wodnej. 

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 87
ARTYKUŁ 3

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

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia „przejściowego okresu przekraczania" prowadzi do niepewności 
prawnej, gdyż nie można podać żadnej jego definicji. Usunięcie tej luki prawnej prowadzi do 
poprawy spójności z „łącznym podejściem” ujętym w art. 10 dyrektywy dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (96/61/EC), jak i w art. 10 
ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE, który przewiduje że źródła punktowe mają osiągnąć 
normy jakości środowiska. Przyzwolenie na wyjątki prowadziłoby do niedopuszczalnego 
skażenia ryb, które nie wystrzegają się obszarów skażonych (węgorza, itp.), i niebezpośrednio 
naraziło ludzi na skażenie.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 88
ARTYKUŁ 3

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

Or. en

Uzasadnienie

Przejściowe obszary przekroczenia nie zostały zdefiniowane, tworzą więc lukę prawną dla 
zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych. Przekroczenie wartości granicznych może 
prowadzić do niedopuszczalnego skażenia ryb, co mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia 
ludzkiego oraz środowiska, a w konsekwencji użytecznego sektora połowowego.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 89
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

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

1. Jeżeli nie ma technicznie możliwych 
środków dostatecznego oczyszczania 
ścieków z jednego lub wielu źródeł 
punktowych państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć przejściowe obszary 
przekroczenia, w których stężenie jednej lub 
kilku substancji zanieczyszczających może 
przekroczyć odpowiednie normy jakości 
środowiska, o ile nie ma to wpływu na 
zgodność pozostałego akwenu wody 
powierzchniowej z tymi normami.

Or. nl
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Uzasadnienie

Przekroczenie norm jakości środowiska jest uzasadnione tylko wtedy, gdy dostateczne 
oczyszczenie ścieków nie jest technicznie możliwe.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 90
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

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

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczać
w zależności od pory roku przejściowe 
obszary przekroczenia, w których stężenie 
jednej lub kilku substancji 
zanieczyszczających może przekroczyć 
odpowiednie normy jakości środowiska, o 
ile nie ma to wpływu na zgodność 
pozostałego akwenu wody powierzchniowej 
z tymi normami.

Or. en

Uzasadnienie

Przejściowe obszary przekroczenia nie mogą służyć jako usprawiedliwienie niewdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Jednak w okresie suszy w miesiącach letnich lub w innych okresach, w 
których panują wyjątkowe warunki uzależnione od pory roku, wpływające na stan wód, należy 
na okres tymczasowy dopuścić wyjątki.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 91
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

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

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
przejściowe obszary przekroczenia, 
w których stężenie jednej lub kilku 
substancji zanieczyszczających może 
przekroczyć odpowiednie normy jakości 
środowiska, o ile nie ma to wpływu na 
zgodność pozostałego akwenu wody 
powierzchniowej z tymi normami.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że wyznaczanie przejściowych obszarów przekroczenia nie 
powinno być obowiązkowe i systematyczne i że zrzuty punktowe przekraczające normy 
powinny należeć do wyjątków i być kontrolowane.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 92
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Aby osiągnąć odpowiednie normy 
jakości środowiska naturalnego państwa 
członkowskie włączają plan działania 
mający na celu zmniejszenie zasięgu i czasu 
trwania każdego przejściowego obszaru 
przekroczenia do planów gospodarowania 
wodami w dorzeczach, o których mowa w 
art. 13 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez stwierdzenie, że przejściowe obszary przekroczenia powinny być środkiem 
tymczasowym, a nie sposobem na uniknięcie wypełnienia wymogów dyrektywy, poprawka 
podkreśla cele ochrony środowiska zawarte w dyrektywie.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 93
ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W przypadku transgranicznych cieków 
wodnych do określenia przejściowych 
obszarów przekroczenia wymagana jest 
zgoda zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. hu

Uzasadnienie

W przypadku transgranicznych cieków wodnych ilość substancji priorytetowej zrzucanej do 
wody na poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości graniczne zgodnie z zezwoleniem 
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wydanym przez jedno państwo członkowskie nie zawsze ulega zmniejszeniu do poziomu 
zalecanego w dyrektywie zanim substancja ta przekroczy granicę. Jednak zgodności z 
dyrektywą można wymagać jedynie od państw członkowskich położonych w dole rzeki, jeśli 
już nadmiernie zanieczyszczona woda wpływa do tych państw za ich zgodą, 

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 94
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3

3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa w 
dyrektywie 96/61/WE lub uprzedniej 
regulacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 lit. 
g) dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego zmniejszenia zasięgu każdego 
przejściowego obszaru przekroczenia, o 
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie 

Wyznaczanie obszarów przejściowych musi być nieobowiązkowe. Regularny przegląd 
pozwoleń oraz ich dostosowanie zgodnie ze stanem technologii są już uregulowane prawnie w 
art. 13 dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(IPPC) oraz w art. 11 ramowej dyrektywy wodnej. Zmniejszenie obszarów przejściowych 
poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzi do tego, że instalacje 
IPPC preferują „środki związane z wodą”, niż środki związane z ochroną innych mediów 
środowiskowych. Nie jest to zgodne ze zintegrowanym podejściem określonym w art. 7 
dyrektywy IPPC. 

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 95
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3

3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa w 
dyrektywie 96/61/WE lub uprzedniej 
regulacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 lit. 
g) dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego zmniejszenia zasięgu każdego 

3. Do roku 2011, a następnie co sześć lat,
państwa członkowskie dokonują przeglądu 
pozwoleń, o których mowa w dyrektywie 
96/61/WE lub uprzedniej regulacji, o której 
mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 
2000/60/WE w celu stopniowego 
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przejściowego obszaru przekroczenia, o
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych.

zmniejszenia zasięgu każdego 
przejściowego obszaru przekroczenia, o 
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych. W trakcie przeglądu 
odpowiedniemu organowi przedstawiany 
jest plan redukcji określający środki podjęte 
w celu ograniczenia stosowania substancji 
priorytetowych i wymieniający inne 
substancje, które mogą służyć jako 
zamiennik danej substancji, a które nie są 
objęte zakresem niniejszej dyrektywy.

Or. hu

Uzasadnienie 

Przegląd pozwoleń musi być dostosowany do odpowiednich przepisów (dyrektywy w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz ramowej dyrektywy 
wodnej). Przedstawienie planu redukcji jest konieczne w przypadku instalacji, o których 
mowa w dyrektywie 96/61/WE, tak aby możliwe było stopniowe ograniczenie, a w 
odpowiednim czasie całkowite zaprzestanie zrzutów do wody substancji priorytetowych 
wymienionych w załączniku do dyrektywy. 

Ustanowienie procedury pomoże w praktycznym wdrożeniu ograniczeń w instalacjach, a 
jednocześnie stworzy władzom możliwości prowadzenia kontroli. Wymienienie w 
przedstawionym planie substancji zastępczych wyraźnie wskaże możliwe rozwiązania 
alternatywne.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 96
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3

3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa w 
dyrektywie 96/61/WE lub uprzedniej 
regulacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 lit. 
g) dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego zmniejszenia zasięgu każdego 
przejściowego obszaru przekroczenia, o 
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych.

3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa w 
dyrektywie 96/61/WE lub uprzedniej 
regulacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 lit. 
g) dyrektywy 2000/60/WE w celu 
stopniowego zmniejszenia zasięgu każdego 
przejściowego obszaru przekroczenia, o 
którym mowa w ust. 1, wytyczonego w 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych. Takie stopniowe 
zmniejszanie zasięgu jest podejmowane 
jedynie w celu odzwierciedlenia poprawy 
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jakości wody osiągniętej w wyniku środków 
zastosowanych przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasięg każdego przejściowego obszaru przekroczenia powinien być stopniowo zmniejszany, 
jedynie wtedy gdy mechanizmy kontroli źródła (instrumenty i środki) okazują się skuteczne. 

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 97
ARTYKUŁ 3 USTĘP 4

4. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE ustanowić metodę którą 
państwa członkowskie powinny stosować w 
celu określenia przejściowego obszaru 
przekroczenia.

4. Komisja ustala, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE metodę, którą państwa 
członkowskie powinny stosować w celu 
określenia przejściowego obszaru 
przekroczenia w oparciu o:

a) rozmiar obszaru przejściowego jako 
odsetek powierzchni danego akwenu i 
łącznej powierzchni wód w państwie 
członkowskim;
b) najwyższy dopuszczalny poziom 
przekroczenia.

Or. hu

Uzasadnienie

Dla działalności jednostek wymienionych w dyrektywie 96/61/WE konieczny jest okres 
przejściowy, aby ustalić obszar, na którym określone w dyrektywie najwyższe dopuszczalne 
stężenie danych substancji może zostać przekroczone. Jednocześnie należy ustalić 
dopuszczalne poziomy przekroczenia, ponieważ w grę wchodzą substancje równie 
niebezpieczne dla środowiska jak i dla zdrowia ludzkiego. Aby zapobiec wykorzystywaniu 
tego artykułu przez państwa członkowskie do unikania zgodności z dyrektywą, konieczne jest 
dokładne uregulowanie zakresu jego stosowania. Ważne jest to również, dlatego że jedynie w 
ten sposób możliwe jest zagwarantowanie, iż zrzuty do wody substancji określonych w 
załączniku przez odpowiedni czas będą mogły być utrzymywane na całym obszarze wodnym 
całkowicie poniżej zalecanych wartości dopuszczalnych.
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 98
ARTYKUŁ 3 USTĘP 4 A (nowy) 

4a. W przypadku ujść rzek i stref 
nadbrzeżnych Komisja definiuje metody, 
które państwa członkowskie muszą 
zastosować do oceny norm jakości 
środowiska wyrażonych jako średnia 
wartość roczna.

Or. en

Uzasadnienie

Do sprawy ujść rzek i stref nadbrzeżnych należy podchodzić z uwzględnieniem ich 
szczególnego charakteru. 

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 99
ARTYKUŁ 3 A (nowy) 

Artykuł 3a
Metody kontroli emisji w państwach 

członkowskich
1. Aby osiągnąć cele zawarte w art. 1, 
państwa członkowskie ustalają 
ujednolicone plany kontroli emisji i 
sposoby wycofywania substancji 
priorytetowych i priorytetowych substancji 
niebezpiecznych w ramach programu 
środków określonych w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE. Plany te obejmują co 
najmniej:
a) wyniki dochodzeń zgodnie z art. 4;
b) cele dotyczące substancji, w tym ich 
objętości i równowagi masy; 
c) strategie sektorowe dotyczące głównych 
źródeł zanieczyszczeń (zwłaszcza dla 
przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, 
gospodarstw domowych, systemu opieki 
zdrowotnej, transportu);
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d) środki służące redukcji zanieczyszczeń ze 
źródeł rozproszonych spowodowanych 
stratą substancji z produktów; 
e) środki mające na celu zastąpienie 
priorytetowych substancji niebezpiecznych;
f) instrumenty, w tym środki finansowe 
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE;
g) normy emisji w uzupełnieniu 
istniejących regulacji WE; 
h) środki zapewniające informacje, porady i 
szkolenia. 
2. Plany należy ustalać według 
przejrzystych kryteriów i dokonywać ich 
przeglądu w ramach rewizji programów 
środków. Co trzy lata państwa członkowskie 
przedkładają Komisji i opinii publicznej 
sprawozdanie dotyczące postępów we 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy oraz 
sposobu, w jaki podjęte środki przyczyniły 
się do osiągnięcia jej celów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność z art. 10 i 16 ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 100
ARTYKUŁ 3 B (nowy) 

Artykuł 3b
Zharmonizowane metody kontroli emisji

1. W ciągu jednego roku od umieszczenia w 
załączniku X Komisja dokonuje przeglądu 
decyzji mających znaczenie dla regulacji 
lub stosowania priorytetowych substancji 
niebezpiecznych lub ich emisji w celu 
zapewnienia zgodności z niniejszą 
dyrektywą oraz z dyrektywą 2000/60/WE. 
Powyższe ma w szczególności zastosowanie 
do:
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a) substancji priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG i decyzją dotyczącą 
umieszczenia w załączniku I do tej 
dyrektywy;
b) substancji priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i 
decyzją dotyczącą umieszczenia w 
załącznikach XIV lub XVII do niego oraz w 
wykazie substancji kandydujących (art. 59 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006), 
a także decyzjami w sprawie udzielenia 
zezwolenia (art. 60 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006), lub, w innych przypadkach, 
propozycji działań, jeśli staje się jasne, że 
PNEC (przewidywane niepowodujące 
efektów stężenie) zostanie przekroczone.
2. W odniesieniu do źródeł punktowych 
objętych dyrektywą 96/61/WE Komisja dba 
o to, aby techniki powodujące emisje lub 
straty priorytetowych substancji 
niebezpiecznych nie mogły być uznane za 
najlepsze dostępne techniki, zgodnie z 
definicją zawartą w tej dyrektywie, oraz aby 
dokumenty ustalające najlepsze dostępne 
techniki zostały skorygowane. Zgodnie z 
art. 18 dyrektywy 96/61/WE Komisja 
proponuje wiążące wartości graniczne 
emisji dla wszystkich substancji 
priorytetowych i substancji 
zanieczyszczających emitowanych z fabryk 
objętych dyrektywą w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC).
3. W celu wsparcia ustanowienia planów 
opisanych w art. 3 Komisja opracuje do 
końca 2008 r. strategię kontroli emisji ze 
źródeł punktowych i źródeł rozproszonych.
4. W przypadku, gdy można przewidzieć, że 
cele niniejszej dyrektywy nie zostaną 
osiągnięte, Komisja ustala dalsze przepisy 
na szczeblu UE zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 251 Traktatu WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność między różnymi aktami prawnymi Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 101
ARTYKUŁ 4 

Artykuł 4
Wykaz emisji, zrzutów i strat 

skreślony

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE i 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006, państwa 
członkowskie opracowują wykaz emisji, 
zrzutów i strat wszystkich substancji 
priorytetowych i substancji
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I dla każdego 
dorzecza lub jego części znajdujących się 
na ich terytorium.
2. Okres referencyjny dla pomiaru 
wartości, które zostaną umieszczone w 
wykazach, wymienionych w ust. 1 wynosi 1 
rok między rokiem 2007 i 2009.Niemniej 
jednak dla substancji priorytetowych lub 
substancji zanieczyszczających objętych 
dyrektywą 91/414/EWG, pozycje do wpisu 
mogą być wyliczone jako średnia z lat 2007, 
2008 i 2009.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wykazy ustanowione zgodnie z ust. 
1 niniejszego artykułu obejmujące 
odpowiednie okresy referencyjne wraz z 
planami gospodarowania wodami w 
dorzeczach zgłaszanymi zgodnie z art. 15 
ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE.
4. Państwa członkowskie uaktualniają 
swoje wykazy w ramach przeglądów analiz 
określonych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. Okres referencyjny dla 
ustalenia wartości w uaktualnionych 
wykazach wynosi rok przed planowaną datą 
zakończenia analizy. Dla substancji 
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priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia z trzech lat przed 
planowaną datą zakończenia analizy.
Państwa członkowskie publikują 
uaktualnione wykazy w swoich 
uaktualnionych planach gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z art. 13 ust. 
7 dyrektywy 2000/60/WE. 
5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2025 ze zobowiązaniami redukcji 
lub zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 
lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE..
6. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE ustanowić metodę 
sporządzania wykazów, do stosowania przez 
państwa członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie 

Wykazy zaproponowane w art. 4 muszą być już sporządzane ze względu na unijne 
rozporządzenie E-PRTR i art. 5 ramowej dyrektywy wodnej. Poprawka ta ma na celu 
uzyskanie spójności niniejszej dyrektywy z definicjami, celami i przepisami ramowej 
dyrektywy wodnej, dzięki czemu uniknie się różnic w interpretacji.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 102
ARTYKUŁ 4

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

Zgodnie z obowiązkiem przedkładania 
sprawozdań zawartym w art. 15 dyrektywy 
2000/60/WE państwa członkowskie 
gwarantują, że szczegóły dotyczące emisji 
przedstawione są w celu wykazania 
stopniowej redukcji emisji substancji 
priorytetowych oraz zaprzestania emisji 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
wymienionych w części A załącznika I dla 
każdego dorzecza lub jego części 
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znajdujących się na ich terytorium.

2. Okres referencyjny dla pomiaru 
wartości, które zostaną umieszczone w 
wykazach, wymienionych w ust. 1 wynosi 1 
rok między rokiem 2007 i 2009.Niemniej 
jednak dla substancji priorytetowych lub 
substancji zanieczyszczających objętych 
dyrektywą 91/414/EWG, pozycje do wpisu 
mogą być wyliczone jako średnia z lat 2007, 
2008 i 2009.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wykazy ustanowione zgodnie z ust. 
1 niniejszego artykułu obejmujące 
odpowiednie okresy referencyjne wraz z 
planami gospodarowania wodami w 
dorzeczach zgłaszanymi zgodnie z art. 15 
ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE.
4. Państwa członkowskie uaktualniają 
swoje wykazy w ramach przeglądów analiz 
określonych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. Okres referencyjny dla 
ustalenia wartości w uaktualnionych 
wykazach wynosi rok przed planowaną datą 
zakończenia analizy. Dla substancji 
priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu mogą być 
wyliczone jako średnia z trzech lat przed 
planowaną datą zakończenia analizy.
Państwa członkowskie publikują 
uaktualnione wykazy w swoich 
uaktualnionych planach gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z art. 13 ust. 
7 dyrektywy 2000/60/WE. 
5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2025 ze zobowiązaniami redukcji 
lub zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 
lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE..
6. Komisja może, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE ustanowić metodę 
sporządzania wykazów, do stosowania przez 
państwa członkowskie.
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Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony tekst zapewni spójność z ramową dyrektywą wodną, unikając przy tym 
niepotrzebnych i uciążliwych dodatkowych wymogów dotyczących sprawozdawczości. Ujęte 
w art. 15 ramowej dyrektywy wodnej wymogi dotyczące monitorowania stanu wody 
powierzchniowej są wystarczające.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 103
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

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

W wykazie państwa członkowskie 
zamieszczają wszystkie środki kontroli 
emisji podjęte w odniesieniu do substancji 
priorytetowych i substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, że wykaz wskazuje źródła emisji, zrzutów i strat substancji 
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, jak również stężenia w osadach oraz 
faunie i florze. Dla większej przejrzystości należy sporządzić mapy.

Biorąc pod uwagę obowiązek redukcji lub zaprzestania emisji substancji priorytetowych 
spoczywający na państwach członkowskich, państwa te powinny zamieścić informacje o 
takich środkach w swoich wykazach.
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Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 104
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
lub na podstawie innych dostępnych 
danych oraz zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 166/2006 państwa członkowskie 
opracowują wykaz emisji, zrzutów i strat 
z pierwotnych źródeł substancji 
priorytetowych (zarówno źródeł 
zanieczyszczenia punktowego, jak 
i rozproszonego) wymienionych 
w załączniku I dla każdego dorzecza lub 
jego części znajdujących się na ich 
terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

La première partie de l'amendement vise à rajouter d'autres bases d'informations pour 
réaliser l'inventaire car les données utilisées pour l'état des lieux adoptés en 2004 datent pour 
la plupart de 2002, et, depuis, des programmes d'acquisitions d'informations ont été engagés 
pour améliorer la connaissance.
La seconde partie de l'amendement vise à soutenir le principe de prévention des pollutions 
selon lequel la pollution doit être traitée à la source, mais il restreint la recherche de "toutes" 
les sources originelles ("des" au lieu de "toutes"), afin d'inciter à rechercher au moins les 
principales sources originelles.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 105
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

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

dorzecza lub jego części znajdujących się na 
ich terytorium. Substancje priorytetowe i 
substancje zanieczyszczające uwolnione z 
osadów w wyniku żeglugi, pogłębiania lub 
zjawisk naturalnych nie są postrzegane 
jako straty.

Or. nl

Uzasadnienie

Osady zawierają „stare” substancje priorytetowe zrzucone w przeszłości, które osiadły na 
dnie. W wyniku turbulencji pochodzących po pierwsze z żeglugi, po drugie z pogłębiania, a po 
trzecie ze zjawisk naturalnych (jak np. burze i przypływy) owe stare substancje mogą zostać 
uwolnione i wymieszane z wodami powierzchniowymi. Poprawka ta ma na celu wyłączenie 
tych substancji z definicji „straty”, ponieważ w tym przypadku ma miejsce przeważnie 
redystrybucja tychże substancji, nie zaś nowe straty.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 106
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z poprawkami dodającymi substancje do wykazu, które Komisje musi 
jeszcze ocenić – zgodnie z logiką tekstu przyjętego w 2001 r. Państwa członkowskie rozważą 
umieszczenie tych substancji w swoich wykazach.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 107
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE i 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006, państwa 
członkowskie opracowują wykaz emisji, 
zrzutów i strat wszystkich substancji 
priorytetowych i substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I dla każdego 
dorzecza lub jego części znajdujących się na 
ich terytorium. Substancje, w przypadku 
których występuje zgodność z art. 2 ust. 1, 
są wyłączone z wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz jest zbędny w odniesieniu do substancji, co do których można wykazać zgodność z art. 
2 ust. 1. 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 108
ARTYKUŁ 4 USTĘP 2

2. Okres referencyjny dla pomiaru wartości, 
które zostaną umieszczone w wykazach, 
wymienionych w ust. 1 wynosi 1 rok między 
rokiem 2007 i 2009.

2. Okres referencyjny dla pomiaru wartości, 
które zostaną umieszczone w wykazach, 
wymienionych w ust. 1 wynosi 1 rok między 
rokiem 2007 i 2009.

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

Niemniej jednak dla substancji 
priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu są
wyliczone jako średnia z okresu stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z poprawkami 40 i 52. Wyjaśnia, że pomiaru pestycydów dokonuje się w 
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okresie ich stosowania. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy niższe wartości pomiarów zimowych 
obniżają średnią, tak że nawet długie okresy o wysokich wartościach w lecie nie są 
wykazywane, co zafałszowuje wynik.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 109
ARTYKUŁ 4 USTĘP 4

4. Państwa członkowskie uaktualniają swoje 
wykazy w ramach przeglądów analiz 
określonych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. 

4. Państwa członkowskie uaktualniają swoje 
wykazy w ramach przeglądów analiz 
określonych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE.

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

Okres referencyjny dla ustalenia wartości w 
uaktualnionych wykazach wynosi rok przed 
planowaną datą zakończenia analizy. Dla 
substancji priorytetowych lub substancji 
zanieczyszczających objętych dyrektywą 
91/414/EWG, pozycje do wpisu są
wyliczone jako średnia z okresu stosowania 
i w każdym przypadku przed planowaną datą 
zakończenia analizy.

Państwa członkowskie publikują 
uaktualnione wykazy w swoich 
uaktualnionych planach gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z art. 13 ust. 
7 dyrektywy 2000/60/WE.

Państwa członkowskie publikują 
uaktualnione wykazy w swoich 
uaktualnionych planach gospodarowania 
wodami w dorzeczach zgodnie z art. 13 ust. 
7 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z poprawkami 40, 52 i 108. Wyjaśnia, że pomiaru pestycydów dokonuje 
się w okresie ich stosowania. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy niższe wartości pomiarów 
zimowych obniżają średnią, tak że nawet długie okresy o wysokich wartościach w lecie nie są 
wykazywane, co zafałszowuje wynik.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 110
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 

5. Komisja sprawdza do roku 2012
możliwości osiągnięcia zgodności emisji, 
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do roku 2025 ze zobowiązaniami redukcji 
lub zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 
lit. a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE.

zrzutów i strat podanych w wykazie do roku 
2015 ze zobowiązaniami redukcji i
zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 lit. 
a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE. Komisja 
przedstawia Parlamentowi i Radzie 
sprawozdanie z przeprowadzonego badania. 
Jeśli sprawozdanie wykazuje małe 
prawdopodobieństwo osiągnięcia 
zgodności, Komisja proponuje do roku 
2013 niezbędne środki na szczeblu 
Wspólnoty zgodnie z art. 251 Traktatu WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej państwa członkowskie wdrażają niezbędne 
środki zgodnie z art. 16 ust. 1 i 8 w celu stopniowej redukcji lub zaprzestania emisji 
zanieczyszczeń. Dlatego też nie do przyjęcia jest oczekiwanie aż do samego końca, do roku 
2025, aby dokonać oceny zgodności. Sprawdzenia takiego należy dokonać najpóźniej w 
połowie okresu oraz należy podjąć działania na szczeblu Wspólnoty, gdyby ocena wykazała, 
że osiągniecie zgodności jest mało prawdopodobne.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 111
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

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

5. Komisja sprawdza w roku 2012, czy 
osiągnięta zostanie zgodność emisji, 
zrzutów i strat podanych w wykazie do roku 
2015 ze zobowiązaniami redukcji i
zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 lit. 
a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE oraz 
przedstawia państwom członkowskim i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie zawierające wyniki i wnioski, 
a także proponuje środki konieczne do 
osiągnięcia zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Według art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE zobowiązania redukcji mają być 
spełnione do 2015 r., nie ma więc potrzeby czekać przez 10 lat z oceną.
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 112
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

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

5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2015 ze zobowiązaniami redukcji i
zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 lit.
a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Według art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE zobowiązania redukcji mają być 
spełnione do 2015 r., nie ma więc potrzeby czekać przez 10 lat z oceną.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 113
ARTYKUŁ 4 USTĘP 5

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

5. Komisja sprawdza osiągnięcie zgodności 
emisji, zrzutów i strat podanych w wykazie 
do roku 2015 ze zobowiązaniami redukcji i
zaprzestania określonymi w art. 4 ust. 1 lit. 
a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Według art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE zobowiązania redukcji mają być 
spełnione do 2015 r., nie ma więc potrzeby czekać przez 10 lat z oceną. Komisja przedstawia 
metodę konieczną do sporządzenia wykazów.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 114
ARTYKUŁ 4 USTĘP 6 A (nowy)
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6a. Do dnia …* Komisja określi metody 
kontroli emisji w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki dla wszystkich źródeł 
punktowych jako środek minimalny do 
zastosowania przez państwa członkowskie.

* Rok od daty przyjęcia niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 8 dyrektywy 2000/60/WE Komisja miała zaproponować metody kontroli 
emisji ze źródeł punktowych do 2006 r.  Ponieważ Komisja nie zrobiła tego, spełni ten 
warunek napóźniej w ciągu następnego roku.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 115
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Środki mające na celu zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi i priorytetowymi 
substancjami niebezpiecznymi

1. Aby osiągnąć cele związane ze 
zmniejszeniem poziomu zanieczyszczenia 
substancjami priorytetowymi i 
priorytetowymi substancjami 
niebezpiecznymi, określone w art. 4 ust. 1 
lit a) pkt (iv) dyrektywy 2000/60/WE, 
państwa członkowskie zapewniają, że 
program środków, ustanowiony zgodnie z 
art. 11 wspomnianej dyrektywy, bierze 
również pod uwagę środki kontrolne 
dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł 
punktowych i źródeł rozproszonych, a także 
normy jakości środowiska (EQS) określone 
w tej dyrektywie.
2. Państwa członkowskie określają, kiedy 
występuje konieczność dokonania rewizji 
wdrażania istniejących środków lub też 
wprowadzenia nowych środków mających 
na celu redukcję i kontrolę 
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zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi i priorytetowymi 
substancjami niebezpiecznymi, w oparciu o 
postanowienia art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE i dążąc do osiągnięcia celów w 
nim określonych. 
Komisja przedstawia następnie propozycję 
odpowiednich środków podejmowanych na 
szczeblu wspólnotowym.
3. W przypadku gdy substancje priorytetowe 
lub priorytetowe substancje niebezpieczne 
objęte są innymi przepisami prawnymi WE 
w zakresie substancji zanieczyszczających 
(dyrektywą 91/414/EWG, rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 lub dyrektywą 
96/61/WE), przepisy niniejszej dyrektywy 
mają pierwszeństwo w odniesieniu do 
wszystkich spraw dotyczących substancji
zanieczyszczajacych w wodzie. 

Or. en

Uzasadnienie

Przy ustalaniu programu środków należy uwzględnić środki kontrolne. Ograniczenie się do 
zdefiniowania EQS sprowadzałoby się do dostrojenia systemów oczyszczania bez poprawy 
ochrony akwenów wody powierzchniowej. Kontrole u źródła wywierają istotny wpływ na 
redukcję uwalniania substancji, a zrównoważone podejście umożliwia osiagnięcie celów 
ramowej dyrektywy wodnej.

Priorytetowe substancje niebezpieczne zdefiniowane w niniejszej dyrektywie jako substancje 
zanieczyszczające wodę należy poddać kontrolom i zastsować wobec nich środki służące 
zatrzymaniu zanieczyszczania przez nie wody, nawet jeśli ich stosowanie zostało zatwierdzone 
na mocy innych przepisów.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 116
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Środki mające na celu zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi
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1. Aby osiągnąć cele związane ze 
zmniejszeniem poziomu zanieczyszczenia 
substancjami priorytetowymi, określone w 
art. 4 ust. 1 lit a) pkt (iv) dyrektywy 
2000/60/WE, państwa członkowskie 
zapewniają, że program środków, 
ustanowiony zgodnie z art. 11 wspomnianej 
dyrektywy, bierze również pod uwagę środki 
kontrolne dotyczące zanieczyszczeń ze 
źródeł punktowych i źródeł rozproszonych, 
a także normy jakości środowiska (EQS) 
określone w tej dyrektywie.
Środki te winny uwzględniać fakt, że w 
przypadku substancji obecnych w stanie 
naturalnym bądź powstałych w wyniku 
procesów naturalnych niemożliwe jest 
zaprzestanie lub stopniowe eliminowanie 
emisji ze wszystkich potencjalnych źródeł.
2. Państwa członkowskie zapewniają, że 
środki określone w ust. 1 są realne z 
gospodarczego punktu widzenia oraz 
wykonalne technicznie, jak stanowi art. 4 
ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE.
3. Państwa członkowskie w pierwszej 
kolejności biorą pod uwagę istniejące 
środki określone w stosownych 
uregulowaniach wspólnotowych.
4. W stosownych przypadkach, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2000/60/WE i dążąc do 
osiągnięcia celów w nim ujętych, państwa 
członkowskie zobowiązane są do 
stwierdzenia, czy konieczne jest dokonanie 
rewizji wdrażania istniejących środków lub 
też wprowadzenie nowych środków 
mających na celu redukcję i kontrolę 
zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi. W razie konieczności 
Komisja przedstawia propozycję 
odpowiednich środków podejmowanych na 
szczeblu wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez odniesienie do przepisów ramowej dyrektywy wodnej poprawka ponownie podkreśla 



AM\631286PL.doc 71/140 PE 378.727v01-00

PL

jej znaczenie oraz usuwa wszelkie nieporozumienia co do znaczenia wyrażenia „realne z 
gospodarczego punktu widzenia oraz wykonalne technicznie”.

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 117
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Monitorowanie wdrożenia

W przypadku gdy wartości ustalone zgodnie 
z normami jakości środowiska są często 
przekraczane, państwa członkowskie 
określają przyczynę i podejmują skuteczne, 
proporcjonalne i stymulujące środki w 
ramach różnych instrumentów 
przewidzianych w dyrektywie 2000/60/WE, 
takich jak środki dodatkowe opisane w art. 
11 ust. 4 oraz w części B załącznika VI do 
tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy wartości ustalone zgodnie z normami jakości środowiska są często 
przekraczane, należy podjąć skuteczne, proporcjonalne i stymulujące środki. Obok 
dostępnych instrumentów prawnych jako możliwe rozwiązanie należy również wymienić 
dostępne środki dodatkowe, ponieważ bardziej dobrowolne, inspirujące środki są często 
skuteczniejsze niż podejście ściśle prawne. Pozwoli to wzmocnić wspólną podstawę dyrektywy 
jako takiej oraz prawodawstwo w zakresie środowiska naturalnego ogólnie. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 118
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4 a

Sprawozdanie Komisji
Sporządzając sprawozdanie dotyczące 
wdrożenia art. 18 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, Komisja dokonuja formalnej 
oceny spójności i skuteczności wszystkich 
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wspólnotowych aktów prawnych mających 
pośredni lub bezpośredni wpływ na jakość 
wód. Ocena ta pozwoli w razie potrzeby na 
przystosowanie lub wdrożenie działań 
wspólnotowych.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy Komisja nie wymieniła nowych środków kontroli emisji, 
argumentując, że nie jest to niezbędne, jeśli wziąć pod uwagę akty obowiązujące lub właśnie 
rozpatrywane przez PE i Radę. Sytuacja ta może ulec zmianie. W takim przypadku w 
uzupełnieniu obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 18 dyrektywy ramowej 
Komisja powinna udowodnić słuszność dokonanego wyboru, polegającego na złożeniu lub 
niezłożeniu wniosku czy też na dostosowaniu. 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 119
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Problemy transgraniczne

Jeśli państwo członkowskie zidentyfikuje 
źródło substancji priorytetowej jako istotny 
czynnik powodujący problem 
zanieczyszczenia i jeśli środki krajowe są 
niewystarczające, a problem 
zanieczyszczenia można skuteczniej 
rozwiązać na szczeblu europejskim, 
państwo członkowskie może poinformować 
o tym fakcie Komisję Europejską zgodnie z 
art. 12 dyrektywy 2000/60/WE. W 
odpowiedzi na taki wniosek Komisja 
Europejska w ciągu jednego roku od 
otrzymania zawiadomienia proponuje 
odpowiednie środki wspólnotowe, w miarę 
możliwości w oparciu o obowiązujące 
instrumenty legislacyjne.

Or. en
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Uzasadnienie

Substancje priorytetowe przenoszone w powietrzu lub rzekach mogą powodować poważne 
problemy z przekroczeniem norm jakości środowiska w państwach członkowskich. Za pomocą 
środków krajowych nie zawsze udaje się w wystarczającym stopniu obniżyć stężenia w
środowisku, ponieważ największe emisje mają miejsce w innym kraju lub w kilku innych 
krajach. W takich przypadkach państwa członkowskie muszą mieć możliwość poinformowania 
o tym Komisji (zgodnie z art. 12 dyrektywy 2000/60/WE). Do obowiązków Komisji powinno 
należeć przeprowadzenie dochodzenia i zaproponowanie środków wspólnotowych w celu 
opanowania problemu.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 120
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

ARTYKUŁ 11 (dyrektywa 2000/60/WE)

Artykuł 4a
W dyrektywie 2000/60/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
1. Art. 11 otrzymuje brzmienie: 
„Artykuł 11
Każde państwo członkowskie zapewnia 
ustanowienie programu środków dla 
każdego dorzecza lub dla części dorzecza 
znajdującego się na jego terytorium, biorąc 
pod uwagę wyniki analiz wymaganych na 
mocy art. 5 oraz wykazy ustanowione 
zgodnie z art. 4 dyrektywy xx/2000/WE*, i 
dążąc do osiągnięcia celów ustalonych w 
art. 4. Programy środków mogą odwoływać 
się do środków wynikających z przepisów 
przyjętych na szczeblu krajowym i 
obejmujących całe terytorium państwa 
członkowskiego. W stosownych 
przypadkach państwo członkowskie może 
przyjąć środki stosujące się do wszystkich 
dorzeczy i/lub części dorzeczy znajdujących 
się na jego terytorium..
_______________________
*   Odniesienie do niniejszej dyrektywy.”

2. Art. 18 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie: 
„e) streszczenie wszelkich propozycji, 
środków kontrolnych i strategii 
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opracowanych zgodnie z art. 16 lub innych 
odpowiednich wspólnotowych środków 
kontroli zanieczyszczeń;”
3. W art. 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeśli sprawozdanie Komisji wykazuje, że 
nie wdrożono dyrektywy w całości lub jej 
szczególnych przepisów, w szczególności 
odnoszących się do środków kontrolnych
ujętych w art. 16, Komisja nie później niż 
** zaproponuje środki podejmowane na 
szczeblu Wspólnoty.
_______________________
** Osiemnaście miesięcy od daty publikacji 
sprawozdania.”

Załącznik X do dyrektywy 2000/60/WE 
zastępuje się załącznikiem II do niniejszej 
dyrektywy.

4. Załącznik X do dyrektywy 2000/60/WE 
zastępuje się załącznikiem II do niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odsyłacz do nowego obowiązku opracowania wykazu środków kontroli zanieczyszczenia 
substancjami priorytetowymi należy włączyć do programu środków zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną. Ponadto biorąc pod uwagę brak wspólnotowych środków kontroli 
zanieczyszczeń zgodnie z niniejszą dyrektywą, sprawozdanie Komisji powinno również 
stwierdzać, czy inne odpowiednie instrumenty Wspólnoty spełniły założenia wymienione w 
art. 16. Poza tym konieczny jest mechanizm uruchamiający działania Wspólnoty, jeśli 
sprawozdanie wykaże, że wdrożenie jest niewystarczające.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 121
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 A (nowy)

Najpóźniej do …* Komisja dokona 
przeglądu w celu oceny, czy któraś z 
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substancji priorytetowych wymienionych w 
załączniku X do dyrektywy 2000/60/WE 
powinna zostać uznana za priorytetową 
substancję niebezpieczną oraz przedstawi 
stosowny wniosek.
_______________________
* Dwanaście miesięcy od dokonania jakichkolwiek 
zmian w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria substancji trwałych, zdolnych do bioakumulacji i toksycznych (PBT) określone w 
REACH okazały się niedostateczne. Są tak sztywne, że nie zidentyfikowano prawie żadnych 
substancji PBT.  Niestety, te same kryteria zastosowano przy rewizji załącznika X do 
dyrektywy 2000/60/WE. Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący rewizji załącznika 
X sześć miesięcy po dokonaniu zmiany kryteriów substancji PBT ujętych w REACH.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 122
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej 
[18 miesięcy od daty jej wejścia w życie]. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji między tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej 
[18 miesięcy od daty jej wejścia w życie]. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz dostarczają tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 123
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA TYTUŁY KOLUMN 7 A I 7 B (nowe)

(7a) (7b)
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EQS 

Fauna i flora

EQS 

Osady

Or. en

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 16 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej, który stwierdza, że Komisja przedstawia 
wnioski dotyczące EQS w wodach powierzchniowych, osadach, faunie i florze oraz zgodnie z 
poprawkami 4-9 do art. 2 ust. 3 oraz poprawką 11 do art. 2 ust. 4 akapit A (nowy) tego 
samego autora, załącznik I powinien zostać uzupełniony o dwie nowe kolumny wskazujące 
wartości EQS w faunie i florze oraz w osadach.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 124
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 16

Tekst proponowany przez Komisję

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(16) Heksachlorobenzen 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(16) Heksachlorobenzen 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca wartości zaproponowane przez DG ds. Środowiska do konsultacji 
wewnętrznej.



AM\631286PL.doc 77/140 PE 378.727v01-00

PL

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 125
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 17

Tekst proponowany przez Komisję

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(17) Heksachlorobutadien 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(17) Heksachlorobutadien 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca wartości zaproponowane przez DG ds. Środowiska do konsultacji 
wewnętrznej.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 126
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 20

Tekst proponowany przez Komisję

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(20) Ołów i jego związki 7439-92-1 7.2 7.2 nie dotyczy nie dotyczy

Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(20) Ołów i jego związki 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca wartości zaproponowane przez DG ds. Środowiska do konsultacji 
wewnętrznej.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 127
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 23

Tekst proponowany przez Komisję

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(23) Nikiel i jego związki 7440-02-0 20 20 nie dotyczy nie dotyczy

Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS

Wody 
powierzchniowe 
śródlądowe

AA-EQS

Other surface 
waters

MAC- EQS

Wody 
powierzchnio
we śródlądowe

MAC- EQS

Inne wody 
powierzchnio
we

(23) Nikiel i jego związki 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca wartości zaproponowane przez DG ds. Środowiska do konsultacji 
wewnętrznej.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 128
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 33 A (nowy)

Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

(33a) Wolny cyjanek 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka związana jest z poprawką 193. Proponowane normy odzwierciedlają dane 
dotyczące toksyczności ryb oraz wartość graniczną dla wody pitnej w UE (dyrektywa Rady 
98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi) dla wszystkich cyjanków.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 129
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA WIERSZ 33 B (nowy)

Poprawki Parlamentu
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS 

1
AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

Związki perfluorowcowe (PFC)

Kwas perfluorooktanosulfonowy 
(PFOS)

1763-23-1

Sól potasowa 2795-39-3

Sól amonowa 29081-56-9

Sól litu 29457-72-5

Sól dietanolaminy (DEA) 70225-39-5

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) 335-67-1

(33
b)

Perfluorooktan amonu 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Uzasadnienie 

Poprawka jest związana z poprawką 210. O ile w perspektywie długoterminowej emisje i 
straty PFC do wody zanikną, proponowna norma jakości środowiska gwarantuje, że do 2015 
r. proste uzdatnianie, np. filtrowanie przy brzegu, będzie wystarczające, aby otrzymać wodę 
pitną z europejskich wód powierzchniowych, powodzie nie będą skażały ziem uprawnych, a 
ryby będą się nadawały do spożycia przez ludzi.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 130
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A TABELA LEGENDA 2

Tekst proponowany przez Komisję

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS 1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Ten parametr jest normą jakości środowiska wyrażoną jako średnia roczna wartość (EQS-
AA).
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Poprawki Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Nazwa substancji Numer CAS 1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Ten parametr jest normą jakości środowiska wyrażoną jako średnia roczna wartość (EQS-
AA). W odniesieniu do substancji priorytetowych i substancji zanieczyszczających 
pochodzących z zastosowań objętych dyrektywą 91/414/EWG pobieranie próbek odbywa się 
w okresie stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawkami 40, 52, 108 i 109 ma na celu uniknięcie zbędnego 
pobierania próbek podczas miesięcy zimowych, gdy pestycydy nie są stosowane.

Poprawkę złożyli Jan Mulder, Jules Maaten

Poprawka 131
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 1

1. Kolumny 4 i 5: Dla każdego akwenu 
wody powierzchniowej zgodność z EQS-AA 
wymaga, aby dla każdego 
reprezentatywnego punktu monitorowania 
w akwenie średnia arytmetyczna stężeń 
mierzonych o różnych porach w ciągu roku 
była poniżej normy.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp odnosi się do ramowej dyrektywy wodnej. Artykuły 2 i 4 ramowej dyrektywy 
wodnej określają już rolę norm jakości środowiska w kontekście realizacji celów 
środowiskowych. Ramowa dyrektywa wodna definiuje także, w jaki sposób należy 
monitorować stan wody. Ponadto, część A załącznika I określa również, że normy jakości 
środowiska wyrażane są jako średnia wartość roczna maksymalnego dopuszczalnego 
stężenia. Z tego względu ust. 1 i 2 załącznika I część C są zbędne i mogą zostać skreślone.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 133
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 2 A (nowy)
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2a. Kolumna 7a: Dla każdego akwenu 
wody powierzchniowej zgodność z EQS dla 
fauny i flory oznacza, że stężenia mierzone 
w tkance zwierząt łownych (masy mokrej) 
nie mogą przekroczyć normy. Monitoring 
powinien odbywać się co najmniej raz w 
roku, chyba że w oparciu o wiedzę 
techniczną i oceny ekspertów uzasadnione 
są inne przedziały czasu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące monitorowania w ramowej dyrektywie wodnej obejmują pobieranie 
próbek substancji priorytetowych raz w miesiącu, chyba że w oparciu o wiedzę techniczną i 
ocenę ekspertów uzasadnione byłyby dłuższe przedziały czasu. Ponieważ osady oraz fauna i 
flora tworzą matryce, nie ma potrzeby pobierania ich próbek równie często jak próbek wody.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 134
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 2 B (nowy)

2b. Kolumna 7b: Dla każdego akwenu 
wody powierzchniowej zgodność z EQS dla 
osadów oznacza, że stężenia mierzone w 
osadach powierzchniowych (masy suchej) 
nie mogą przekroczyć normy. Monitoring 
powinien odbywać się co trzy lata, chyba że 
w oparciu o wiedzę techniczną i oceny 
ekspertów uzasadnione są inne przedziały 
czasu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące monitorowania w ramowej dyrektywie wodnej obejmują pobieranie 
próbek substancji priorytetowych raz w miesiącu, chyba że w oparciu o wiedzę techniczną i 
ocenę ekspertów uzasadnione byłyby dłuższe przedziały czasu. Ponieważ osady oraz fauna i 
flora tworzą matryce, nie ma potrzeby pobierania ich próbek równie często jak próbek wody.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 135
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 1

3. Za wyjątkiem kadmu, ołowiu, rtęci i 
niklu (zwanych dalej „metalami”) normy 
jakości środowiska (EQS) ustanowione w 
niniejszym załączniku są wyrażone jako 
całkowite stężenia w całej próbce wody. W 
przypadku metali normy jakości środowiska 
odnoszą się do rozcieńczonego stężenia t.j. 
rozpuszczonej fazy próbki wody otrzymanej 
w drodze filtracji przez filtr 0,45 µm lub 
jakikolwiek inny równoważny rodzaj 
obróbki wstępnej.

3. Normy jakości środowiska (EQS) 
ustanowione w niniejszym załączniku są 
wyrażone jako całkowite stężenia w całej 
próbce wody. 

Or. en

Uzasadnienie

Biodostępność metali nie jest statyczna, lecz zmienia się w czasie wraz ze zmianą warunków.
Ryby mogą gromadzić duże ilości metali, co może wywierać niekorzystny wpływ na płodność i 
rozwój ikry. Z tego powodu dla celów EQS metale są również wyrażone jako całkowite 
stężenie.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 136
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 1

3. Za wyjątkiem kadmu, ołowiu, rtęci i 
niklu (zwanych dalej „metalami”) normy
jakości środowiska (EQS) ustanowione w 
niniejszym załączniku są wyrażone jako 
całkowite stężenia w całej próbce wody. W 
przypadku metali normy jakości środowiska 
odnoszą się do rozcieńczonego stężenia t.j. 
rozpuszczonej fazy próbki wody otrzymanej 
w drodze filtracji przez filtr 0,45 µm lub 
jakikolwiek inny równoważny rodzaj 
obróbki wstępnej.

3. Normy jakości środowiska (EQS) 
ustanowione w niniejszym załączniku są 
wyrażone jako całkowite stężenia w całej 
próbce wody. 

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli pomiary metali odnoszą się jedynie do rozcieńczonego stężenia, może prowadzić to do 
stwierdzenia znacznie niższej zawartości metali w próbce wody, tym bardziej, że frakcja 
metali w materii zawieszonej może stać się biodostępna, jeśli zmienią się warunki w wodzie 
powierzchniowej. Dla celów EQS należy zbadać całą próbkę wody.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 137
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 2

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie 
jest wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe.

Dla metali naturalne stężenie w terenie oraz 
odpowiednie parametry jakości wody
(twardość, pH, RWO (rozpuszczony węgiel 
organiczny)) mające wpływ na 
biodostępność metali, są uwzględniane przy 
przeprowadzaniu oceny wyników 
monitorowania pod kątem norm jakości 
środowiska. Jeśli wartość EQS jest 
przekroczona, stosowanie metod 
obliczeniowych ustanowionych na 
podstawie art. 2 ust. 5 jest obowiązkowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowanie we wniosku Komisji nie odnosi się we właściwy sposób do tych okoliczności, 
gdy naturalne stężenie w terenie leży tylko nieznacznie poniżej normy jakości. W takich 
przypadkach nie byłoby wskazane całkowite pominięcie wpływu naturalnego stężenia w 
terenie, podczas gdy wpływ ten uwzględniany jest w pełni, jeśli naturalne stężenie w terenie 
jest jedynie trochę wyższe, ale leży powyżej odpowiedniej normy jakości. Z tych powodów 
należy wybrać szerokie sformułowanie. 

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 138
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 2

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie jest 
wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie w 
wodzie, faunie i florze oraz w osadach jest 
wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
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oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe.

mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że wartości EQS powinny być ustalane dla matryc, w których żyją 
najbardziej narażone organizmy: dla wody, jeśli organizmy żyjące w wodzie są najbardziej 
narażone, dla osadów, jeśli organizmy żyjące w osadach są najbardziej narażone, oraz dla 
fauny i flory, jeśli np. ssaki lub ludzie są najbardziej narażeni poprzez wtórne zatrucie. 

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 139
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 2

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie 
jest wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe.

Naturalne stężenie metali w terenie jest 
dodawane do wartości norm jakości 
środowiska. Ponadto, jeśli twardość, pH lub 
inne parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe. Naturalne stężenia metali w 
terenie w śródlądowych wodach 
powierzchniowych i w wodach 
przybrzeżnych są określane z 
uwzględnieniem w szczególności gleby i 
naturalnych procesów wypłukiwania w 
dorzeczach. W planach gospodarowania 
dorzeczami państwa członkowskie składają 
sprawozdanie na temat naturalnych stężeń 
metali w terenie oraz sposobu, w jaki 
naturalne stężenia w terenie zostały 
uwzględnione podczas oceny wyników w 
stosunku do EQS.

Or. fi



PE 378.727v01-00 86/140 AM\631286PL.doc

PL

Uzasadnienie

Na szczeblu UE w naturalnych stężeniach metali w terenie w wodach powierzchniowych i w 
wodach przybrzeżnych występują znaczne różnice w zależności od obszaru geograficznego.
EQS w odniesieniu do metali muszą dla każdego dorzecza uwzględniać metale, które trafiają 
do wody z gleby oraz w wyniku naturalnego wypłukiwania. Nie osiągnięto konsensusu wśród 
naukowców co do procedur, które należałoby wykorzystać do włączenia naturalnych stężeń w 
terenie do EQS odnoszących się do metali. Z tego względu nie należy narzucać na szczeblu 
UE żadnej wiążącej metody obliczeń, a państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
umieszczania w planach gospodarowania dorzeczami, przedkładanych Komisji, sprawozdań 
na temat sposobu, w jaki naturalne stężenia metali w terenie zostały uwzględnione podczas 
porównywania wyników z EQS.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 140
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT 2

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie jest 
wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metod obliczeniowych 
ustanowionych na podstawie art. 2 ust. 5 jest 
obowiązkowe.

Jeżeli naturalne stężenie metali w terenie jest 
wyższe niż wartości norm jakości 
środowiska lub jeśli twardość, pH lub inne 
parametry jakości wody mają wpływ na 
biodostępność metali, państwa członkowskie 
mogą to uwzględnić przy przeprowadzaniu 
oceny wyników monitorowania pod kątem 
norm jakości środowiska. Jeśli podejmą taką 
decyzję, stosowanie metodologii
obliczeniowych ustanowionych na 
podstawie art. 2 ust. 5 jest obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia i nadaje spójność poprawce 6, złożonej przez Anne Laperrouze, która 
zmienia art. 2 ust. 3 akapit drugi odnoszący się do załącznika I część C pkt 3. W celu 
zachowania jasności należy użyć takich samych sformułowań we wniosku i w załączniku.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 141
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 1 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Alachlor jest pestycydem, który nie posiada już pozwolenia na powszechne stosowanie w UE. 
Alachlor jest rakotwórczy, może również wywierać niekorzystny wpływ na ryby i inne 
organizmy wodne. Alchalor należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną, ponieważ 
jedynie zerowa emisja może zapobiec długofalowym niekorzystnym skutkom.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 142
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 1 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Alachlor jest pestycydem, który nie posiada już pozwolenia na powszechne stosowanie w UE. 
Alachlor jest rakotwórczy, może również wywierać niekorzystny wpływ na ryby i inne 
organizmy wodne. Alchalor należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną, ponieważ 
jedynie zerowa emisja może zapobiec długofalowym niekorzystnym skutkom.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 143
ZAŁĄCZNIK X II 

Załącznik X wiersz 3 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Atrazynę przeniesiono do niższej kategorii - substancji priorytetowych - ze względów 
politycznych, a nie naukowych. Atrazyna zaburza gospodarkę hormonalną, co daje 
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uzasadniony powód obaw. W ocenie oddziaływania Komisja stwierdza, że w oparciu o opinię 
ekspertów można by ją uznać za „priorytetową substancję niebezpieczną” z powodu 
„uzasadnionych obaw”, ale następnie cofa się przed tym ze względu „na potencjalne skutki 
takiej decyzji”. Podważa to przepisy ramowej dyrektywy wodnej. Altrazynę należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 144
ZAŁĄCZNIK II

Załącznik X wiersz 3 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Altrazyna jest pestycydem, który nie posiada już pozwolenia na powszechne stosowanie w UE, 
ale w niektórych państwach członkowskich zgłoszono pewne „istotne zastosowania” jako 
jeszcze obecnie dopuszczalne, np. jako herbicyd w uprawach kukurydzy cukrowej. Altrazyna 
posiada właściwości naśladujące działanie hormonów i może zakłócać płodność i rozwój ryb. 
Dlatego też altrazynę należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 145
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 3 (Dyrektywa 2000/60/WE )
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Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Altrazyna jest pestycydem, który nie posiada już pozwolenia na powszechne stosowanie w UE, 
ale w niektórych państwach członkowskich zgłoszono pewne „istotne zastosowania” jako 
jeszcze obecnie dopuszczalne, np. jako herbicyd w uprawach kukurydzy cukrowej. Altrazyna 
posiada właściwości naśladujące działanie hormonów i może zakłócać płodność i rozwój ryb. 
Dlatego też altrazynę należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka  146
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 3 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Altrazyna jest pestycydem sklasyfikowanym jako mutagenny i rakotwórczy. Jest niebezpieczna 
przy wdychaniu lub spożyciu. Przy stałym narażeniu na kontakt z nią nie można wykluczyć 
pewnego zagrożenia rakiem. Dlatego też altrazynę należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 147
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 12 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

Or. en

Uzasadnienie 

DEHP jest przemysłową substancją chemiczną, produkowaną w bardzo dużych ilościach i 
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służącą niemal wyłącznie do zmiękczania PVC. Występuje ona powszechnie w środowisku. 
DEHP oficjalnie klasyfikowany jest jako substancja toksyczna ze względu na zagrożenie 
rozrodczości. Komitet Naukowy Komisji Europejskiej stwierdził, że substancja ta jest dość 
trwała w glebie aerobowej i osadach oraz bardzo trwała w warunkach anaerobowych.  
Dlatego też należy ją uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Henrik Lax, Andres Tarand

Poprawka 148
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 12 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

Or. en

Uzasadnienie 

DEHP to przemysłowa substancja chemiczna, produkowana w dużych ilościach i szeroko 
wykorzystywana jako plastyfikator do zmiękczania plastiku, wobec której wymagana jest 
rejestracja w ramach REACH w ciągu 3,5 roku. DEHP spełnia kryteria REACH w zakresie 
podlegania systemowi zezwoleń, ponieważ szkodliwie wpływa na płodność i nienarodzone 
dzieci, a także stanowi poważne ryzyko dla ryb, a poprzez łańcuch pokarmowy również dla 
zdrowia ludzkiego.  Ze względu na szerokie rozproszenie w środowisku oraz pomiary 
dokonane na terenach odległych, DEHP należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną, ponieważ może ona gromadzić się w osadach, roślinach i zwierzętach, jako że 
jest substancją wysoce lipofilną. DEHP został wpisany przez komisję OSPAR na listę
substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych, znajduje się on także wśród 
priorytetowych grup substancji szkodliwych dla Morza Bałtyckiego według konwencji 
HELCOM.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 149
ZAŁĄCZNIK II

Załącznik X wiersz 12 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

Or. en

Uzasadnienie 

DEHP jest szeroko wykorzystywaną przemysłową substancją chemiczną, produkowaną jako 
plastyfikator do zmiękczania plastiku, która zostanie objęta REACH, z wymogiem rejestracji 
w ciągu 3,5 roku. DEHP niekorzystnie wpływa na płodność i szkodzi nienarodzonym 
dzieciom, stanowi także poważne ryzyko dla ryb, a poprzez łańcuch pokarmowy również dla 
zdrowia ludzkiego. Ze względu na szerokie rozproszenie w środowisku oraz pomiary 
dokonane na terenach odległych, DEHP należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną, ponieważ może ona gromadzić się w osadach, roślinach i zwierzętach, jako że 
jest substancją wysoce lipofilną. Komisja OSPAR wpisała DEHP na listę substancji 
chemicznych wymagających działań priorytetowych.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 150
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 12 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

Or. en

Uzasadnienie 

DEHP jest szeroko wykorzystywaną przemysłową substancją chemiczną, produkowaną jako 
plastyfikator do zmiękczania plastiku, która zostanie objęta REACH, z wymogiem rejestracji 
w ciągu 3,5 roku. DEHP niekorzystnie wpływa na płodność i szkodzi nienarodzonym 
dzieciom, stanowi także poważne ryzyko dla ryb, a poprzez łańcuch pokarmowy również dla 
zdrowia ludzkiego. Ze względu na szerokie rozproszenie w środowisku oraz pomiary 
dokonane na terenach odległych, DEHP należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną, ponieważ może ona gromadzić się w osadach, roślinach i zwierzętach, jako że 
jest substancją wysoce lipofilną. Komisja OSPAR wpisała DEHP na listę substancji 
chemicznych wymagających działań priorytetowych.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 151
ZAŁĄCZNIK II, 

Załącznik X wiersz 12 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

Or. en

Uzasadnienie 

Zgodnie z oceną ryzyka zawartą w rozporządzeniu Rady 793/93/EWG w sprawie oceny i 
kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje, istnieje pewne zagrożenie dla 
organizmów żyjących w osadach, ponieważ substancja ta gromadzi się w osadach, roślinach i 
zwierzętach ze względu na swe właściwości lipofilne. Ponadto DEHP klasyfikowany jest jako 
substancja toksyczna ze względu na zagrożenie rozrodczości kategorii 2 i dlatego spełnia 
kryteria REACH w zakresie podlegania systemowi zezwoleń. Dlatego też należy uznać DEHP 
za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 152
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 13 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en
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Uzasadnienie 

Diuron jest popularnym herbicydem, który wykorzystuje się na przykład do odchwaszczania 
torowisk kolejowych i odnośnie którego toczy się procedura dotycząca ogólnego ograniczenia 
zastosowania w UE. Diuron jest substancją rakotwórczą, toksyczną ze względu na zagrożenie 
rozrodczości oraz zanieczyczczającą wody gruntowe. Dlatego też należy ją uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 153
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 13 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Diuron jest popularnym herbicydem, który wykorzystuje się na przykład do odchwaszczania 
torowisk kolejowych i odnośnie którego toczy się procedura dotycząca ogólnego ograniczenia 
zastosowania w UE. Diuron jest substancją rakotwórczą, toksyczną ze względu na zagrożenie 
rozrodczości oraz zanieczyczczającą wody gruntowe. Dlatego też należy ją uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną. 
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 154
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 20 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X

Or. en

Uzasadnienie 

Ołów jest substancją trwałą, ulegającą bioakumulacji w mięczakach i bardzo toksyczną. 
Ołów został wpisany przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych wymagających 
działań priorytetowych, znajduje się on także wśród priorytetowych grup substancji 
szkodliwych dla Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Ołów należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną, stopniowo eliminując jego emisje i straty.

Poprawkę złożyli Henrik Lax, Andres Tarand

Poprawka 155
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 20 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X

Or. en

Uzasadnienie 

Po uwolnieniu do środowiska ołów pozostaje w ekosystemach przez wieki, ulega 
bioakumulacji, np. w mięczakach, a także jest bardzo toksyczny. Ołów został wpisany przez 
komisję OSPAR na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych, 
znajduje się on także wśród priorytetowych grup substancji szkodliwych dla Morza 
Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Ołów należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną, stopniowo eliminując jego emisje i straty.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 156
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 20 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X

Or. en
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Uzasadnienie 

Ołów jest substancją trwałą, ulegającą bioakumulacji w mięczakach i bardzo toksyczną. 
Ołów został wpisany przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych wymagających 
działań priorytetowych, znajduje się on także wśród priorytetowych grup substancji 
szkodliwych dla Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Ołów należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną, stopniowo eliminując jego emisje i straty.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 157
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 20 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X

Or. en

Uzasadnienie 

Ołów jest z definicji substancją trwałą, ulegającą bioakumulacji w mięczakach i bardzo 
toksyczną. W swojej ocenie z 2001 r. Komisja stwierdziła, że ołów posiada cechy 
kwalifikujące do uznania go za priorytetową substancję niebezpieczną, później jednak 
wstrzymała się od takiej kwalifikacji ze względu na „szerokie skutki społeczno-ekonomiczne”. 
W ramowej dyrektywie wodnej nie występuje takie kryterium klasyfikacji priorytetowych 
substancji niebezpiecznych i dlatego nie ma ono zastosowania. Ołów i jego związki należy 
uznać za priorytetowe substancje niebezpieczne.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 158
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 20 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki X

Or. en

Uzasadnienie 

W pierwszej fazie ołów uznano za priorytetową substancję niebezpieczną (dokument roboczy 
Komisji ENV/191000/01) ze względu na jego właściwości jako jednego z najbardziej 
toksycznych metali. Ołów wymieniany jest w dwóch porozumieniach międzynarodowych: 
protokole w sprawie metali ciężkich konwencji UN-ECE w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości oraz konwencji OSPAR, na liście substancji 
chemicznych wymagających działań priorytetowych. Ołów spełnia kryteria substancji PBT i 
posiada właściwości neurotoksyczne i toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości. 
Dlatego też ołów należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 159
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 22 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Naftalen jest przemysłową substancją chemiczną, wykorzystywaną między innymi w produkcji 
barwników i pigmentów, a także pestycydów. Naftalen posiada właściwości rakotwórcze i 
neurotoksyczne, może jednak również występować w przyrodzie. Ze względu na toksyczne 
oddziaływanie na organizmy wodne, nawet przy niskich stężeniach, naftalen należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 160
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 22 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Naftalen jest przemysłową substancją chemiczną, wykorzystywaną między innymi w produkcji 
barwników i pigmentów, a także pestycydów. Naftalen posiada właściwości rakotwórcze i 
neurotoksyczne, może jednak również występować w przyrodzie. Ze względu na toksyczne 
oddziaływanie na organizmy wodne, nawet przy niskich stężeniach, naftalen należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 161
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 25 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylofenol
140-66-9 - (para-tert-oktylofenol)

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylofenol X
140-66-9 - (para-tert-oktylofenol) X

Or. fr/en

Uzasadnienie 

Oktylofenol to stosunkowo tania substancja chemiczna wykorzystywana w przemyśle. Od 
2005 r. zakazano stosowania go do rozpuszczania pestycydów. Oktylofenol jest jednak nadal 
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stosowany w przemyśle do innych celów, mimo że ma prawdopodobnie działanie estrogenne.
Komisja OSPAR wpisała go na listę substancji chemicznych wymagających działań 
priorytetowych. Ze względu na toksyczne oddziaływanie na organizmy wodne oktylofenol 
należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 162
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 25 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Stwierdzono, że oktylofenol stanowi potencjalne zagrożenie dla wód słodkich i środowiska 
morskiego w większości zastosowań oraz że prawdopodobnie jest substancją o działaniu 
estrogennym. Dlatego też oktylofenol należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną. 

Poprawkę złożyli Henrik Lax, Andres Tarand

Poprawka 163
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 27 (Dyrektywa 2000/60/WE )
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Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Wykorzystanie PCP jako pestycydu jest już zabronione w UE, nadal jednak zezwala się na 
użycie PCP do konserwacji drewna oraz innych celów w zakładach przemysłowych. PCP jest 
prawdopodobnie substancją rakotwórczą dla człowieka i działającą jak hormony. PCP został 
wpisany przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych wymagających działań 
priorytetowych, znajduje się on także wśród priorytetowych grup substancji szkodliwych dla 
Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Ze względu na toksyczne oddziaływanie na 
organizmy wodne PCP należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 164
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 27 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Wykorzystanie PCP jako pestycydu jest już zabronione w UE, nadal jednak zezwala się na 
użycie PCP do konserwacji drewna oraz innych celów w zakładach przemysłowych. PCP jest 
prawdopodobnie substancją rakotwórczą dla człowieka i działającą jak hormony. Komisja 
OSPAR wpisała go na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych. Ze 
względu na toksyczne oddziaływanie na organizmy wodne PCP należy uznać za priorytetową
substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 165
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 27 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en
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Uzasadnienie 

Wykorzystanie PCP jako pestycydu jest już zabronione w UE, nadal jednak zezwala się na 
użycie PCP do konserwacji drewna oraz innych celów w zakładach przemysłowych. PCP jest 
prawdopodobnie substancją rakotwórczą dla człowieka i działającą jak hormony. Komisja 
OSPAR wpisała go na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych. Ze 
względu na toksyczne oddziaływanie na organizmy wodne PCP należy uznać za priorytetową 
substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 166
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 29 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Symazynę zaliczono do niższej kategorii – substancji priorytetowych – ze względów
politycznych, a nie naukowych. Symazyna zaburza gospodarkę hormonalną, co daje 
uzasadniony powód do niepokoju. W swojej ocenie wpływu Komisja twierdzi, że w oparciu o 
ocenę ekspertów symazynę można uznać za priorytetową substancję niebezpieczną ze względu
na „uzasadniony powód do niepokoju” Później jednak powstrzymała się od tego kroku ze 
względu na „potencjalne skutki takiej decyzji”. Ośmiesza to przepisy ramowej dyrektywy 
wodnej. Symazynę należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 167
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 29 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Symazyna zaliczana jest do substancji rakotwórczych i bardzo toksycznych dla organizmów 
wodnych, przypuszcza się również, że symazyna działa podobnie do hormonów. Dlatego też 
należy ją uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 168
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 31 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzeny
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Trichlorobenzen wykazuje dość dużą trwałość i bioakumulacyjność, klasyfikowany jest jako 
substancja toksyczna, co daje uzasadniony powód do niepokoju. W swojej ocenie wpływu 
Komisja twierdzi, że w oparciu o ocenę ekspertów trichlorobenzen można uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną ze względu na „uzasadniony powód do niepokoju”.
Później jednak powstrzymała się od tego kroku ze względu na „potencjalne skutki takiej 
decyzji”. Ośmiesza to przepisy ramowej dyrektywy wodnej. Trichlorobenzen należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 169
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 31 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzeny X
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Or. en

Uzasadnienie 

Substancja spełnia kryteria PBT, a ocena ryzyka w rozporządzeniu Rady 793/93/EWG w 
sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje wskazuje, że dla 
środowiska wodnego konieczne jest podjęcie środków ograniczających ryzyko. Proponuje się 
zatem, aby trichlorobenzen poddać dalszym badaniom jako substancji stanowiącej trwałe 
zanieczyszczenie organiczne. Dlatego też trichlorobenzen należy uznać za priorytetową 
substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 170
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Trifluralina występuje w osadach i glebie, panuje również powszechna zgoda co do jej 
właściwości bioakumulacyjnych i toksycznych. Zgodnie z definicjami substancji 
niebezpiecznych, zawartymi w ramowej dyrektywie wodnej w art. 2 ust. 29, trifluralinę należy 
uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 171
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie 

Trifluralina to powszechnie stosowany herbicyd o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.
W niektórych krajach jej zużycie rośnie, podczas gdy w innych jej stosowanie zostało 
zakazane ze względu na właściwości PBT (może utrzymywać się w środowisku przez ponad 
100 lat) oraz zagrożenie, jakie stanowi dla ekosystemów, w tym dla ryb, a w konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego; w UE nie wprowadzono dotąd ograniczeń w jej stosowaniu. Komisja 
OSPAR wpisała trifluralinę na listę substancji chemicznych wymagających działań 
priorytetowych. Trifluralinę należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 172
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 (Dyrektywa 2000/60/WE )

Tekst proponowany przez Komisję

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna
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(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Trifluralin klasyfikowana jest jako substancja PBT i w niektórych krajach jest już zakazana. 
Substancja wykazuje silne właściwości bioakumulacyjne i toksyczne, może działać 
rakotwórczo u człowieka, a także zaburzać gospodarkę hormonalną. Trifluralinę należy uznać 
za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 173
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 a (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. de

Uzasadnienie 

Jest to radiograficzny środek kontrastowy, łatwo rozpuszczalny w wodzie i charakteryzujący 
się wysokim stopniem trwałości w wodach. W całej UE brakuje dotychczas środków kontroli 
tej substancji. Znaczne stężenia tej substancji można wykryć m.in. w Renie, Dunaju i Łabie.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 174
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 b (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33b) 1066-51-9 -- AMPA – kwas 
aminometylofosfonowy

(X)(*****)

(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

AMPA (kwas aminometylofosfonowy) to główny metabolit herbicydu glyfosat; powstaje on 
również w źródłach przemysłowych. Brak jest danych na temat zagrożeń związanych z 
kwasem AMPA.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 175
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 c (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
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(*****)Ta substancja priorytetowa podlega kontroli w celu ewentualnego uznania jej za 
„priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w
sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Bentazon jest szeroko stosowanym herbicydem, występującym w wodach powierzchniowych w 
dość dużych stężeniach. Bentazon jest niezmiernie trwały. Należy dodać go do listy substancji 
priorytetowych. Komisja powinna przedstawić wniosek legislacyjny w celu określenia, czy 
substancja ta jest priorytetową substancją niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 176
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 d (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Bentazon to stosowany w dużych ilościach herbicyd, występujący w wysokich stężeniach w 
wodach powierzchniowych. Bentazon jest bardzo trwały.
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 177
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 e (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

(*****)Ta substancja priorytetowa podlega kontroli w celu ewentualnego uznania jej za 
„priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w 
sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Bisfenol A występuje w odpowiednich stężeniach w różnych rzekach, np. w Łabie, Renie i 
Dunaju. Ważne jest podjęcie ogólnoeuropejskich środków kontroli przeciwdziałających 
uwalnianiu, emisjom i przedostawaniu się bisfenolu A do wód powierzchniowych. Należy 
dodać tę substancję do listy substancji priorytetowych. Ponieważ podejrzewa się, że bisfenol 
A powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, Komisja powinna przygotować wniosek 
legislacyjny w celu określenia, czy jest on priorytetową substancją niebezpieczną.

Poprawkę złożył Christa Klaß

Poprawka 178
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 f (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bifenol A
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Or. de

Uzasadnienie 

Bifenol A wykorzystuje się m.in. w żywicach epoksydowych stosowanych do produkcji 
lakierów i klejów. Już od lat znaczne jego stężenia można wykryć w Łabie, Renie i Dunaju. 
Bifenol A powoduje zaburzenia endokrynologiczne.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 179
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 g (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33g) 92-88-6 202-200-5 4,4’-bifenol X

Or. fr

Uzasadnienie 

4,4’-bifenol jest stosowany do produkcji kosmetyków chroniących przed słońcem i środków 
dezynfekujących. W niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma średni potencjał 
bioakumulacji w środowisku i powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dlatego też 
należy uznać go za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 180
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 h (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33h) 298-46-4 Karbamazepina
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Or. en

Uzasadnienie 

Karbamazepina jest substancją czynną używaną w środkach przeciwko padaczce. Występuje 
w odpowiednich stężeniach w różnych rzekach, np. w Łabie, Renie i Dunaju. Karbamazepina 
bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i jest trwała. Ważne jest podjęcie ogólnoeuropejskich 
środków kontroli przeciwdziałających uwalnianiu, emisjom i przedostawaniem się 
karbamazepiny do wód powierzchniowych. It should be added to the list of priority 
substances.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 181
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 i (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. de

Uzasadnienie 

Już od lat w Łabie, Renie i Dunaju można wykryć znaczne stężenia rozpowszechnionej w całej 
UE stubstancji leczniczej kamazepam (środek przeciwepileptyczny). Kamazepam dobrze 
rozpuszcza się w wodzie i charakteryzuje się wysokim stopniem trwałości. W całej UE brakuje 
dotychczas środków kontroli tej substancji.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 182
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 j (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Klotrimazol to środek grzybobójczy stosowany w medycynie i weterynarii. Substancja ta 
działa podobnie jak hormony i stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Ponieważ 
substancja ta powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, należy uznać ją za priorytetową 
substancję niebezpieczną ze względu na „uzasadnione powody do niepokoju”.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 183
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 k (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie 

Klotrimazol to środek grzybobójczy stosowany w medycynie i weterynarii. Substancja ta 
działa podobnie jak hormony i stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Komisja OSPAR 
wpisała klotrimazol na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych.
Klotrimazol należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyli Henrik Lax, Andres Tarand

Poprawka 184
ZAŁĄCZNIK II

Załącznik X wiersz l (nowy)
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

DBP jest środkiem zmiękczającym tworzywa sztuczne. Jest bardzo toksyczny dla organizmów 
wodnych i sklasyfikowany jako toksyczny ze względu na zagrożenie rozrodczości kat. 2. DBP 
został wpisany przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych wymagających działań 
priorytetowych, znajduje się on także wśród priorytetowych grup substancji szkodliwych dla 
Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Dlatego należy go stopniowo wyeliminować.
Należy uznać DBP za priorytetową substancję niebezpieczną, aby zapewnić likwidację emisji 
i strat.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 185
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 m (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33m) 15307-86-5 Diklofenak

Or. en
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Uzasadnienie 

Diklofenak jest substancją czynną używaną w środkach przeciwreumatycznych. Występuje w 
odpowiednich stężeniach w różnych rzekach, np. w Łabie, Renie i Dunaju. Diklofenak bardzo 
dobrze rozpuszcza się w wodzie i jest trwały. Ważne jest podjęcie ogólnoeuropejskich 
środków kontroli przeciwdziałających uwalnianiu, emisjom i przedostawaniu się diklofenaku 
do wód powierzchniowych. Należy dodać tę substancję do listy substancji priorytetowych.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 186
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 n (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. de

Uzasadnienie 

Już od lat w Łabie, Renie i Dunaju można wykryć znaczne stężenia rozpowszechnionej w całej 
UE stubstancji leczniczej diklofenak (środek przeciwreumatyczny). Diklofenak dobrze 
rozpuszcza się w wodzie i charakteryzuje się wysokim stopniem trwałości. W całej UE brakuje 
dotychczas środków kontroli tej substancji.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 187
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 o (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie 

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979 (Directive 79/117/EEC). A decision on the complete ban is 
expected in 2007 – which could end all uses by 2010. Dicofol is neurotoxic and a- suspected 
endocrine disruptor that causes problems for reproduction and is toxic. Dicofol is highly toxic 
to aquatic organisms, including to fish such as catfish, bluegill, fathead minnow and rainbow 
trout, bus also to mysid shrimp, sheepshead minnows and the embryo larvae of the eastern 
oyster. The OSPAR Commission included dicofol in its OSPAR List of Chemicals for Priority 
Action. Dicofol shall be identified as a priority hazardous substance.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 188
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 p (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

Dikofol to akarycyd stosowany do owoców, wobec którego już w 1979 r. wprowadzono 
częściowe ograniczenia w UE. Dikofol posiada właściwości neurotoksyczne, prawdopodobnie 
powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, co stwarza problemy związane z 
rozrodczością, jest również toksyczny. Dikofol należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną ze względu na „uzasadniony powód do niepokoju”.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 189
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 q (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA – kwas dietyleno-
triamino-pentaoctowy

(X)(*****)

(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Od lat dokonuje się pomiaru stężeń tych dwóch związków złożonych we wszystkich rzekach 
niosących dużą ilość ścieków przemysłowych, jak na przykład Ren i Dunaj. Są one bardzo 
trwałe i tylko w niewielkim stopniu podlegają rozkładowi biologicznemu. Na szczeblu 
europejskim nie istnieją żadne środki kontroli ich emisji.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 190
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 r (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA – kwas etyleno-diamino-
tetraoctowy

(X)(*****)

(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Od lat dokonuje się pomiaru stężeń tych dwóch związków złożonych we wszystkich rzekach 
niosących dużą ilość ścieków przemysłowych, jak na przykład Ren i Dunaj. Są one bardzo 
trwałe i tylko w niewielkim stopniu podlegają rozkładowi biologicznemu. Na szczeblu 
europejskim nie istnieją żadne środki kontroli ich emisji.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 191
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 s (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

(*****)Ta substancja priorytetowa podlega kontroli w celu ewentualnego uznania jej za 
„priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w 
sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

Or. en
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Uzasadnienie

ETBE jest dodatkiem do paliw. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i wykazuje się 
trwałością. Należy dodać tę substancję do listy substancji priorytetowych. Komisja powinna 
przedstawić wniosek legislacyjny w celu określenia, czy substancja ta jest priorytetową 
substancją niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 192
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 t (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE – eter etylowo-tert-
butylowy

(X)(*****)

(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

ETBE to jeden z dodatków stosowanych w produkcji paliw / przemyśle naftowym. W Stanach 
Zjednoczonych już od pewnego czasu jest on zakazany w niektórych przypadkach. Problem 
jest znany od bardzo dawna, ponieważ obie substancje są bardzo łatwo rozpuszczalne w 
wodzie i bardzo trwałe.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 193
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 u (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

(33u) 57-12-5 Wolny cyjanek

Or. en

Uzasadnienie 

Cyjanek jest substancją toksyczną i niebezpieczną dla środowiska, a także niezmiernie 
toksyczną dla organizmów wodnych. Rozpuszczalne w wodzie sole cyjanku (cyjanek sodu) 
wykorzystywane są w niektórych państwach członkowskich w przemyśle wydobywczym, 
zwłaszcza w kopalniach złota metodą odkrywkową. 

W 2000 r. z kopalni złota w rumuńskiej miejscowości Baia Mare wyciekł cyjanek do pobliskiej 
rzeki, stając się przyczyną największej katastrofy ekologicznej w Europie i systemie rzecznym 
Cisy i Dunaju. Wydarzyło się także wiele innych wypadków na całym świecie. Dlatego należy 
uznać cyjanek sodu za substancję priorytetową i należy zapobiec jego emisjom do wody. 

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 194
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 v (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosat (X)(*****)
(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.
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Or. fr

Uzasadnienie

Glyfosat to stosowany w dużych ilościach herbicyd, występujący w wysokich stężeniach w 
wodach powierzchniowych. Brak jest danych na temat zagrożeń związanych z glyfosatem.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 195
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 w (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. en

Uzasadnienie 

HHCB jest piżmem policyklicznym, wykorzystywanym jako niedrogi środek zapachowy i 
produkowanym w UE w ilościach przekraczających 1000 ton rocznie. W niewielkim stopniu 
ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w tkance tłuszczowej i
prawdopodobnie powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dlatego należy go 
stopniowo wyeliminować.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 196
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 x (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa

na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Jopamidol
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Or. de

Uzasadnienie 

Jest to radiograficzny środek kontrastowy, łatwo rozpuszczalny w wodzie i charakteryzujący 
się wysokim stopniem trwałości w wodach. W całej UE brakuje dotychczas środków kontroli 
tej substancji. Znaczne stężenia tej substancji można wykryć m.in. w Renie, Dunaju i Łabie.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka  197
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 y (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

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

(*****)Ta substancja priorytetowa podlega kontroli w celu ewentualnego uznania jej za 
„priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w 
sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Mekoprop jest szeroko stosowanym herbicydem, występującym w wodach powierzchniowych 
w dość dużych stężeniach. Mekoprop jest bardzo trwały. Należy dodać tę substancję do listy 
substancji priorytetowych. Komisja powinna przedstawić wniosek legislacyjny w celu 
określenia, czy substancja ta jest priorytetową substancją niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 198
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 z (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )
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Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Mecoprop (MCPP) to stosowany w dużych ilościach herbicyd, występujący w wysokich 
stężeniach w wodach powierzchniowych. Mecoprop jest bardzo trwały.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka  199
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 aa (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metylobenzylidenokamfora X

Or. en

Uzasadnienie 

4-metylobenzylidenokamfora jest stosowana do produkcji kosmetyków chroniących przed 
słońcem. W niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał 
bioakumulacji w środowisku i powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dlatego też 
należy uznać ją za priorytetową substancję niebezpieczną.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 200
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ab (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-metylobenzylidenokamfora X

Or. fr

Uzasadnienie 

4-metylobenzylidenokamfora jest stosowana do produkcji kosmetyków chroniących przed 
słońcem. W niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał 
bioakumulacji w środowisku i powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, opóźniając 
dojrzałość u samców szczurów i wpływając negatywnie na organy rozrodcze u osobników 
drugiego pokolenia. Dlatego też należy uznać ją za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 201
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ac (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Piżmo ketonowe X

Or. en
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Uzasadnienie 

Piżmo ketonowe jest substancją zapachową używaną w produkcji wyrobów kosmetycznych. W 
niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w 
środowisku, a produkt jego rozpadu powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dlatego 
należy je stopniowo wyeliminować.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 202
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ad (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

(ad) 81-15-2 201-329-4 Piżmo ksylenowe X

Or. en

Uzasadnienie 

Piżmo ksylenowe jest substancją zapachową używaną w produkcji mydła i detergentów. W 
niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w 
środowisku, a produkt jego rozpadu powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Piżmo 
ksylenowe zostało wpisane przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych 
wymagających działań priorytetowych, znajduje się ono także wśród priorytetowych grup 
substancji szkodliwych dla Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Dlatego należy 
je stopniowo wyeliminować.

Poprawkę złożyli Henrik Lax, Andres Tarand

Poprawka 203
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ae (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu



PE 378.727v01-00 130/140 AM\631286PL.doc

PL

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Piżmo ksylenowe X

Or. en

Uzasadnienie 

Piżmo ksylenowe jest substancją zapachową używaną w produkcji mydła i detergentów. W 
niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w 
środowisku, a produkt jego rozpadu powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Piżmo 
ksylenowe zostało wpisane przez komisję OSPAR na listę substancji chemicznych 
wymagających działań priorytetowych, znajduje się ono także wśród priorytetowych grup 
substancji szkodliwych dla Morza Bałtyckiego według konwencji HELCOM. Dlatego należy 
je stopniowo wyeliminować.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 204
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 af (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a

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

(*****)Ta substancja priorytetowa podlega kontroli w celu ewentualnego uznania jej za 
„priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w 
sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

MTBE jest dodatkiem do paliw. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i wykazuje się wysoką 
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trwałością. Należy dodać tę substancję do listy substancji priorytetowych. Komisja powinna 
przedstawić wniosek legislacyjny w celu określenia, czy substancja ta jest priorytetową 
substancją niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 205
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ag (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE – eter metylowo-tert-
butylowy

(X)(*****)

(*****) Tę substancję priorytetową należy poddać przeglądowi w celu ewentualnego 
uznania jej za „priorytetową substancję niebezpieczną”. W terminie 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej listy Komisja skieruje do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek 
dotyczący ostatecznej klasyfikacji tej substancji. Przegląd ten nie ma wpływu na 
harmonogram określony w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE w odniesieniu do wniosków 
Komisji dotyczących kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

MTBE to jeden z dodatków stosowanych w produkcji paliw / przemyśle naftowym. W Stanach 
Zjednoczonych już od pewnego czasu jest on zakazany w niektórych przypadkach. Problem 
jest znany od bardzo dawna, ponieważ substancja ta jest bardzo łatwo rozpuszczalna w 
wodzie i bardzo trwała.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 206
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ah (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. de

Uzasadnienie 

Substancja ta jest zaliczana to grupy organicznych kwasów sulfonowych, wykorzystywanych 
w chemii przemysłowej w procesach syntezy. 1,5- naftalenodisulfonian charakteryzuje się 
wysokim stopniem trwałości i już od lat w Łabie, Renie i Dunaju można wykryć jego znaczne 
stężenia.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 207
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ai (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Metoksycynamonian oktylu X

Or. en

Uzasadnienie 

Metoksycynamonian oktylu jest stosowany do produkcji kosmetyków chroniących przed 
słońcem; w Europie produkowany jest w dużych ilościach (około 5 000 ton rocznie). W 
niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w 
środowisku i prawdopodobnie powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej. Dlatego też 
należy uznać go za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 208
ZAŁĄCZNIK II 
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Załącznik X wiersz 33 aj (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 metoksycynamonian oktylu X

Or. fr

Uzasadnienie 

Metoksycynamonian oktylu jest stosowany do produkcji kosmetyków chroniących przed 
słońcem; w Europie produkowany jest w bardzo dużych ilościach (około 5 000 ton rocznie). 
W niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ma wysoki potencjał bioakumulacji w 
środowisku i prawdopodobnie powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, w związku z 
czym należy go uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 209
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ak (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczn
a
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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

Związki perfluorowcowe (PFC)

Kwas perfluorooktanosulfonowy 
(PFOS)

Sól potasowa
Sól amonowa
Sól litu
Sól dietanolaminy (DEA)

Kwas perfluorooktanowy (PFOA)
Perfluorooktan amonu 
(APFO) 

X

Or. en

Uzasadnienie 

Wszystkie substancje należące do grupy PFC ulegają rozkładowi albo na PFOS, albo PFOA, 
które są nie tylko trwałe i bioakumulacyjnje, ale również powodują raka. PFOS i PFOA nie 
ulegają dalszemu rozkładowi. Wykorzystanie przemysłowe PFOS zostało ostatnio 
ograniczone w UE, natomiast wszystkie inne związki nadal pozostają w użyciu. Usunięcie 
zanieczyszczenia wód spowodowanego przez PFC jest bardzo kosztowne. Komisja OSPAR 
wpisała już PFOS na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych. 
Całą grupę PFC należy uznać za priorytetowe substancje niebezpieczne w wodzie.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 210
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 al (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna
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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

Związki perfluorowcowe (PFC)

Kwas perfluorooktanosulfonowy 
(PFOS)

Sól potasowa
Sól amonowa
Sól litu
Sól dietanolaminy (DEA)

Kwas perfluorooktanowy (PFOA)
Perfluorooktan amonu 
(APFO) 

X

Or. en

Uzasadnienie 

Wszystkie substancje należące do grupy PFC ulegają rozkładowi albo na PFOS, albo PFOA, 
które są nie tylko trwałe i bioakumulacyjnje, ale również powodują raka. PFOS i PFOA nie 
ulegają dalszemu rozkładowi. Wykorzystanie przemysłowe PFOS zostało ostatnio 
ograniczone w UE, natomiast wszystkie inne związki nadal pozostają w użyciu. Usunięcie 
zanieczyszczenia wód spowodowanego przez PFC jest bardzo kosztowne. Komisja OSPAR 
wpisała już PFOS na listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych. 
Całą grupę należy uznać za priorytetowe substancje niebezpieczne w wodzie.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 211
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 am (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33am) not applicable not applicable Sulfoniany perfluorooktanu X

Or. en
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Uzasadnienie 

Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) 
stwierdził, że sulfoniany perfluorooktanu (PFOS) są bardzo trwałe, bioakumulacyjne i 
toksyczne. Większość zastosowań tych substancji podlega stopniowej eliminacji w 2008 r., 
jednak wiele problematycznych zastosowań nadal jest dozwolona (platerowanie chromem). 
Duże ilości PFOS znajdują się w istniejących już produktach (szczególnie w pianie gaśniczej), 
na których wykorzystanie przyznano 42-miesięczny okres karencji. Istotne jest uznanie PFOS 
za priorytetowe substancje niebezpieczne, aby chronić przed nimi wody powierzchniowe.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 212
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 an (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33an) not applicable not applicable Kwas perfluorooktanowi i jego 
związki

X

Or. en

Uzasadnienie 

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) i jego związki przypuszczalnie posiadają podobny profil 
ryzyka jak PFOS (duża trwałość, bioakumulacyjność i toksyczność). PFOA już doprowadził 
do poważnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Istotne jest uznanie PFOA za 
priorytetowe substancje niebezpieczne, aby chronić przed nimi wody powierzchniowe.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 213
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ao (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS – sulfonian 
perfluorooktanu

X

Or. fr

Uzasadnienie 

PFOS (sulfonian perfluorooktanu) to trwała i bioakumulatywna substancja rakotwórcza, 
której wykorzystanie w przemyśle zostało niedawno ograniczone w UE. Powoduje skażenie 
wody, przedostając się następnie do osadów, gleby i ponownie wody; usuwanie tego skażenia 
jest kosztowne. Komisja OSPAR wpisała PFOS na listę substancji chemicznych 
wymagających działań priorytetowych. PFOS należy uznać za priorytetową substancję 
niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 214
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ap (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33ap) 124495-18-7 -- Chinoksyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorofenoksy)chinolina)

X

Or. en

Uzasadnienie 

Chinoksyfen to środek grzybobójczy stosowany w dużych uprawach o krótkich cyklach 
płodozmianowych. Spełnia on kryteria trwałej organicznej substancji zanieczyszczającej 
(POP). Dlatego też należy uznać chinoksyfen  za priorytetową substancję niebezpieczną.
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 215
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 aq (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33aq) 124495-18-7 -- chinoksyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorofenoksy)chinolina)

X

Or. fr

Uzasadnienie 

Chinoksyfen to środek grzybobójczy stosowany w dużych uprawach o krótkich cyklach 
płodozmianowych. Chinoksyfen spełnia kryteria trwałej organicznej substancji 
zanieczyszczającej (POP), jednak pozbawiona podstaw naukowych decyzja polityczna 
doprowadziła do zezwolenia na wprowadzanie go na rynek UE. Ze względu na właściwości 
POP chinoksyfen należy uznać za priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 216
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 ar (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

X

Or. en
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Uzasadnienie 

TBBP-A jest przemysłową substancją chemiczną o właściwościach podobnych hormonom. 
Ponieważ substancja ta powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, należy ją uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną ze względu na „uzasadnione powody do niepokoju”.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 217
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 as (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE2 Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikow
ana jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie 

TBBP-A to stosowany w przemyśle środek chemiczny działający podobnie jak hormony 
(powodujący zaburzenia gospodarki hormonalnej), stanowiący tym samym poważne 
zagrożenie dla ryb, zdrowia ludzkiego i środowiska. Komisja OSPAR wpisała TBBP-A na 
listę substancji chemicznych wymagających działań priorytetowych. TBBP-A należy uznać za 
priorytetową substancję niebezpieczną.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 218
ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik X wiersz 33 at (nowy) (Dyrektywa 2000/60/WE )

Poprawki Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej Zidentyfikowa
na jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en
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Uzasadnienie 

Tonalid jest policyklicznym piżmem, używanym jako niedroga substancja zapachowa. W 
niewielkim stopniu ulega rozkładowi biologicznemu, ulega bioakumulacji w tkankce 
tłuszczowej i prawdopodobnie powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej Dlatego należy 
go stopniowo wyeliminować.


