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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
  większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej 
dyrektywę 2000/60/WE
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0397)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0243/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Komisji 
Rybołówstwa (A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania przez nią 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 

(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 Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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również zagrożenie zdrowia ludzkiego. Zanieczyszczenie winno być w pierwszej 
kolejności identyfikowane i zwalczane u 
źródła w sposób najbardziej wydajny w 
kategoriach gospodarczych i 
środowiskowych.

Uzasadnienie

Niniejszy punkt uzasadnienia odnosi się do punktu uzasadnienia nr 11 dyrektywy ramowej 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz do 
konieczności przeprowadzania kontroli, zarówno u źródła, jak i w ramach norm jakości 
środowiska. Zastosowanie tejże zasady winno być zgodne z postanowieniami art. 4 dyrektywy 
ramowej.

Poprawka 2
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(22a) Zgodnie z postanowieniami art. 174 
Traktatu, potwierdzonymi następnie 
dyrektywą 2000/60/WE, Wspólnota 
zobligowana jest w trakcie 
opracowywania linii polityki z zakresu 
ochrony środowiska do brania pod uwagę 
dostępnych danych naukowych i 
technicznych, warunków środowiskowych 
występujących w poszczególnych 
regionach UE, całościowego rozwoju 
gospodarczego i społecznego Wspólnoty 
oraz zrównoważonego rozwoju regionów, 
a także korzyści i obciążeń mogących 
wypływać z podejmowanych działań lub 
też braku takowych.

Uzasadnienie

Istotne wydaje się podkreślenie istnienia różnorakich kontekstów lokalnych związanych ze 
stanem chemicznym wód, jak również konieczności oparcia norm i środków kontrolnych na 
najnowszych technikach i danych naukowych (punkt uzasadnienia nr 12 dyrektywy ramowej).
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Poprawka 3
ARTYKUŁ 1

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

Zgodnie z postanowieniami art. 16 
dyrektywy 2000/60/WE niniejsza 
dyrektywa ustanawia normy jakości 
środowiska dla substancji priorytetowych i 
niektórych innych substancji 
zanieczyszczających.

Uzasadnienie

Niniejszy zapis przypomina, że dyrektywa ramowa w sprawie polityki wodnej stanowi 
podstawę dla postanowień dyrektywy z zakresu substancji priorytetowych.

Poprawka 4
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 mas wód powierzchniowych, 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 lit. 
a) dyrektywy 2000/60/WE, państwa
członkowskie zapewniają, że skład tychże 
mas 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.

Uzasadnienie

Celem proponowanego zapisu jest określenie norm z zakresu zadowalającego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych. W swojej obecnej formie zapis ten ustanawiałby 
jednakże cele (związane nie z masami wód powierzchniowych, lecz ze wszelkimi wodami 
powierzchniowymi) niestanowiące części dyrektywy ramowej. Celem niniejszej poprawki jest 
zatem zapewnienie spójności z postanowieniami art. 4 dyrektywy ramowej.
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Poprawka 5
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 AKAPIT PIERWSZY 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 heksachlorobenzenu, 
heksachlorobutadienu i rtęci nie są 
przekraczane w tkance zwierząt łownych 
(masy mokrej) ryb, małży, skorupiaków 
lub innej fauny i flory.

Uzasadnienie

Celem niniejszego zapisu jest wyeliminowanie wymogu zapewnienia przez państwa 
członkowskie środków z zakresu całej serii różnorakiej „fauny i flory”.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3 AKAPIT DRUGI

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 wprowadzają 
bardziej rygorystyczne normy dla wód 
zastępujące normy wymienione w części A 
załącznika I lub ewentualnie ustanawiają 
dodatkowe normy dla fauny i flory.

Uzasadnienie

Celem niniejszego zapisu jest uniknięcie ustanawiania przez poszczególne państwa 
członkowskie różnych wartości z zakresu standardów jakości wód, co stałoby w sprzeczności z 
argumentami przedstawionymi dla poparcia omawianej dyrektywy.
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Poprawka 7
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 AKAPITY pierwszy a oraz b (nowe)

Komisja dokonuje analizy ostatnich zmian 
z zakresu danych naukowych i postępów 
technicznych związanych z obecnością 
węglowodorów aromatycznych 
policyklicznych (HAP) w środowisku 
wodnym oraz podejmuje działania 
przygotowawcze mające na celu 
ustanowienie norm jakości środowiska
(EQS) dla HAP obecnych wśród fauny i 
flory, nie zaś dla wód.
Komisja przedstawi, najpóźniej do roku 
2011, odpowiedni projekt rewizji 
odnośnych norm EQS z zakresu HAP.

Uzasadnienie

Opcją uprzywilejowaną winno być przedstawienie projektu rewizji norm jakości środowiska 
(EQS) dla fauny i flory, dlatego też na Komisji winno spoczywać zadanie podjęcia w tym 
zakresie właściwych kroków przygotowawczych.

Mając na uwadze, iż dyrektywa ramowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
spełnienia odnośnych wymogów do roku 2015, Komisja winna przedstawić najpóźniej do roku 
2011 odpowiedni projekt z zakresu HAP zastępujący wartości EQS dla wód wartościami EQS 
dla fauny i flory.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5

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

5. W celu ustanowienia spójnej i 
zharmonizowanej metody obliczeniowej 
Komisja jest zobligowana, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 21 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE, do ustanowienia
obowiązkowej metodologii, o której mowa 
w pkt 3 części C załącznika I do niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Przeprowadzone w omawianym zakresie badania praktyczne wykazały, że w sytuacji, gdy 
procedury analityczne i związane z pobieraniem próbek nie są przeprowadzane zgodnie z 
odnośnymi normami porównywalność wyników i prawidłowość wykazów nie jest 
gwarantowana. W przypadku niektórych substancji brak jest obecnie jakiejkolwiek stosownej 
i standardowej metody kontroli.
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Poprawka 9
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 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.

Uzasadnienie

Brak adekwatności w umieszczeniu w treści omawianej dyrektywy odniesienia do zakresu 
wymogów związanych z pozwoleniami IPPC.

Poprawka 10
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 zobowiązana jest, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 21 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE, do ustanowienia
metody, którą państwa członkowskie 
powinny stosować w celu określenia 
przejściowego obszaru przekroczenia.

Uzasadnienie

W przypadku, gdy procedury nie są przeprowadzane w sposób jednolity porównywalność 
wyników nie jest gwarantowana, co skutkować może z kolei zaburzeniami konkurencji.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 3 USTĘP 5 A (nowy)

5a) W odniesieniu do obszarów portowych 
Komisja zobowiązana jest do określenia 
metod, które państwa członkowskie 
powinny stosować w celu ewaluacji norm 
EQS wyrażonych w średnich wartościach 
rocznych.
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Uzasadnienie

Istotne jest także zwrócenie uwagi na szczególny przypadek obszarów portowych, jako że 
porty stanowią strefy, w których wyjątkowo często spotyka się zawiesiny związane z urobkiem 
z pogłębiania. Konieczne jest więc wypracowanie dla tych obszarów odpowiedniego 
rozwiązania.

Poprawka 12
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 
pierwotnych źródeł substancji 
priorytetowych (zarówno źródeł 
zanieczyszczenia rozproszonego, jak i 
punktowego) i substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
częściach A i B załącznika I dla każdego 
dorzecza lub jego części znajdujących się 
na ich terytorium.

Uzasadnienie

Wyrażenie „źródła pierwotne” zostało dodane w celu zapewnienia, że stacje oczyszczania nie 
będą postrzegane jako potencjalne źródła pochodzenia substancji priorytetowych. Stacje takie 
nie generują substancji priorytetowych, ani też nie zostały skonstruowane w celu ich 
wyeliminowania. Odnośny wykaz winien więc obejmować „źródła pierwotne” usytuowane 
powyżej odcinka odpowiadającego umiejscowieniu stacji oczyszczania przyłączonej do węzła 
miejskiego. Poza źródłami zanieczyszczenia punktowego wykaz taki powinien ponadto 
określać źródła zanieczyszczenia rozproszonego.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 4 USTĘP 6

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.

6. Komisja zobowiązana jest, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 21 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE, do ustanowienia 
metody sporządzania wykazów do 
stosowania przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

W przypadku, gdy procedury nie są przeprowadzane w sposób jednolity porównywalność 
wyników nie jest gwarantowana.
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Poprawka 14
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Środki mające na celu zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi

1. W celu osiągnięcia celów związanych ze 
zmniejszeniem poziomu zanieczyszczenia 
substancjami priorytetowymi, 
ustanowionych w myśl postanowień art. 4 
ust. 1 lit a) pkt iv) dyrektywy 2000/60/WE, 
państwa członkowskie zapewniają, że 
programy dotyczące odnośnych środków 
ustanowione zgodnie z postanowieniami 
art. 11 wspomnianej dyrektywy biorą 
również pod uwagę środki kontrolne z 
zakresu źródeł zanieczyszczenia 
punktowego i rozproszonego, a także 
normy EQS określone w ramach tejże 
dyrektywy.
Środki te winny uwzględniać fakt, że 
niemożliwe jest zatrzymanie lub stopniowe 
wyeliminowywanie wszystkich 
potencjalnych źródeł substancji obecnych 
w stanie naturalnym bądź powstałych w 
wyniku procesów naturalnych.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
realizowalność gospodarczą oraz 
wykonalność techniczną środków 
określonych w ust. 1.
3. Państwa członkowskie zobligowane są 
do wzięcia pod uwagę w pierwszej 
kolejności istniejących środków 
określonych w ramach obowiązujących 
uregulowań wspólnotowych.
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4. W odnośnym przypadku i zgodnie z 
postanowieniami art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE państwa członkowskie 
zobowiązane są do stwierdzenia, czy 
konieczne jest dokonanie rewizji sposobu 
wdrażania istniejących środków lub też 
wprowadzenie nowych środków mających 
na celu redukcję i kontrolę 
zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi; postępowanie takie ma za 
zadanie osiągnięcie celów określonych w 
ramach postanowień art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE. W razie konieczności 
Komisja przedstawia propozycję 
właściwych środków podejmowanych na 
poziomie wspólnotowym.

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu programu odnoszącego się do omawianych środków należy wziąć pod 
uwagę także i środki kontrolne. Określenie samych tylko EQS doprowadziłoby do 
udoskonalenia systemów oczyszczania bez poprawy poziomu ochrony wszystkich części wód 
powierzchniowych. Kontrole u źródła mają znaczący wpływ na zmniejszenie ilości zrzutów, a 
jako środek rozwoju zrównoważonego pozwalają na osiągnięcie celów określonych w 
dyrektywie ramowej w sprawie polityki wodnej.

Środki przyjmowane przez państwa członkowskie winny opierać się na podejściu 
równoważącym ryzyko i relację koszty-wydajność, a także zapewniać odpowiedni instrument 
pozwalający na kwantowanie odrzutów substancji następujących lub wynikających z 
procesów naturalnych.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 4 B (nowy)

Artykuł 4b
Zanieczyszczenie pochodzące z krajów 

trzecich
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W maksymalnym terminie roku od chwili 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
zakresu zanieczyszczeń pochodzących z 
krajów trzecich. W odniesieniu do tegoż
sprawozdania Parlament i Rada zwrócą 
się we właściwym przypadku do Komisji o 
przedstawienie projektu odpowiednich 
uregulowań.

Uzasadnienie

Komisja winna odnieść się także do kwestii zanieczyszczeń pochodzących z krajów trzecich.

Poprawka 16
ZAŁĄCZNIK I TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA I CZĘŚCI A

ZAŁĄCZNIK I: NORMY JAKOŚCI 
ŚRODOWISKA DLA SUBSTANCJI 
PRIORYTETOWYCH ORAZ DLA 
NIEKTÓRYCH INNYCH 
SUBSTANCJI 
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIK I: NORMY JAKOŚCI 
ŚRODOWISKA DLA SUBSTANCJI 
PRIORYTETOWYCH

CZĘŚĆ A: Normy jakości środowiska 
(EQS) dla substancji priorytetowych w 
wodach powierzchniowych

Normy jakości środowiska (EQS) w 
wodach powierzchniowych:

Uzasadnienie

Brak jest podstaw do wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy substancjami priorytetowymi a 
innymi substancjami zanieczyszczającymi. Logika nakazuje więc zamieszczenie tychże w 
ramach jednej tabeli.

Poprawka 17
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ B TYTUŁ

CZĘŚĆ B: Normy jakości środowiska 
(EQS) dla innych substancji 
zanieczyszczających

skreślony

Uzasadnienie

W przypadku przyjęcia poprawki 16 wszystkie substancje zanieczyszczające zostaną wpisane 
w części A załącznika I bez rozróżnienia pomiędzy „substancjami priorytetowymi” a „innymi 
substancjami zanieczyszczającymi”.
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Tytuł części B stanie się tym samym zbędny.

Poprawka 18
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ C USTĘP 3 AKAPIT DRUGI

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.

W przypadku, gdy naturalne stężenia 
metali w terenie są możliwe do określenia 
sumują się one z wartością podtrzymaną 
w ramach norm jakości środowiska. Jeżeli 
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.

Uzasadnienie

Poziomy naturalnych stężeń metali mogą mieć istotny wpływ na zgodność z EQS nawet w 
przypadku, gdy stężenie naturalne jako takie nie przekracza wartości EQS. Państwa 
członkowskie dysponują możliwością wzięcia tego faktu pod uwagę.

Druga część niniejszej poprawki nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 19
ZAŁĄCZNIK X TABELA - WIERSZE OD 33 A DO 33 I (nowe)

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

(33a) nie dotyczy xxx-xxx-x Całkowite DDT1 X

(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldryna X

(33d) 60-57-1 200-484-5 Dieldryna X

(33e) 72-20-8 200-775-7 Endryna X
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(33f) 465-73-6 207-366-2 Izodryna X

(33g) 56-23-5 200-262-8 Czterochlorek węgla X

(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetrachloroetylen X

(33i) 79-01-6 201-167-4 Trichloroetylen X

__________________
1Całkowite DDT obejmuje sumę izomerów 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorofenylo) etanu (numer CAS 50-29-
3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorofenylo)-2-(p-chlorofenylo) etanu (numer CAS 789-02-6); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-
chlorofenylo) etylenu (numer CAS 72-55-9); i 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorofenylo) etanu (numer CAS 72-54-
8).
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UZASADNIENIE

Zaistnienie omawianej dyrektywy znajduje swoje uzasadnienie w wymogach określonych 
uregulowaniami dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej. W art. 16 wspomnianej dyrektywy ramowej wymieniono różnorakie 
obowiązki Komisji z zakresu konkretnych propozycji związanych ze zwalczaniem 
zanieczyszczenia wód niektórymi substancjami, stanowiącymi znaczne zagrożenie dla 
środowiska wodnego lub też mogącymi rozprzestrzenić się za jego pośrednictwem, a także z 
zakresu sporządzenia listy priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz określenia norm 
koncentracji tychże substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych, osadach, faunie 
i florze.

Owe środowiskowe normy jakości (EQS) odpowiadają koncentracji substancji 
zanieczyszczającej lub grupy substancji zanieczyszczających w wodzie, osadach, faunie i 
florze nieprzekraczalnej ze względu na konieczność ochrony zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska (art. 2 pkt 35 dyrektywy ramowej). Omawiana dyrektywa określa limity 
koncentracji w wodach powierzchniowych 41 typów pestycydów, metali ciężkich i innych 
niebezpiecznych substancji chemicznych stanowiących znaczne zagrożenie dla wodnej fauny 
i flory oraz dla zdrowia ludzkiego. Komisja stwierdza, iż przeprowadzone zostały długotrwałe 
analizy możliwości wprowadzenia na szczeblu wspólnotowym specjalnych środków 
kontrolnych z zakresu substancji priorytetowych. Badania wpływu wykazały jednakże, jakoby 
tego rodzaju środki nie były uzasadnione w obecnym kontekście istnienia różnorakich 
instrumentów wspólnotowych lub też rychłego przyjęcia takowych w celu redukcji emisji.

W związku z powyższym istotne jest wyjaśnienie związku pomiędzy oboma tekstami, a także 
wyeliminowanie niespójności. Należy między innymi dokonać oceny celów i proponowanych 
środków, tak by możliwe stało się ich osiągnięcie w świetle wymogów określonych zapisami 
dyrektywy ramowej oraz stwierdzenie ich adekwatności.

Sprawozdawczyni pragnie w tym miejscu podkreślić, iż przedmiotowa „dyrektywa córka” 
stanowi część ogólnego podejścia do zwalczania rozpowszechniania niektórych substancji 
kwalifikowanych w odniesieniu do wód powierzchniowych jako priorytetowe. Głównym 
celem tekstu nie jest więc ustanawianie kryteriów pitności wody.

Komisja nie przedstawiła środków kontroli zrzutów stwierdzając, że do tychże odnoszą się 
inne teksty (REACH, IPPC itp.). Niezależnie od sytuacji konieczne jest jednak upewnienie 
się, że wprowadzane środki nie wykluczają się wzajemnie lub nie zachodzą na siebie, a 
przede wszystkim, że nie istnieją źródła emisji, zrzutów czy też strat, które nie zostały objęte 
uregulowaniami, z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych związanych ze zwyczajową i 
naturalną obecnością niektórych substancji.

Sprawozdawczyni starała się udzielić odpowiedzi na wszystkie wspomniane powyżej pytania, 
a także zgłębić problematykę zanieczyszczeń rozproszonych. Wzywa ona także Komisję do 
ustanowienia wspólnej metodologii gwarantującej adekwatny poziom ochrony oraz 
zapobiegnięcie zaburzeniom konkurencji.

Projekt Komisji wprowadza rozróżnienie pomiędzy substancjami priorytetowymi a 
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innymi substancjami zanieczyszczającymi. Ponieważ rozróżnienie to skutkuje jedynie 
konfuzją, sprawozdawczyni sugeruje przesunięcie przedmiotowych ośmiu „innych substancji 
zanieczyszczających” do kategorii substancji priorytetowych, a także ich zakwalifikowanie ze 
względu na istotne skutki jako priorytetowych substancji niebezpiecznych.

Istotne jest także zwrócenie uwagi na szczególny przypadek obszarów portowych, jako że 
porty stanowią strefy, w których wyjątkowo często spotyka się zawiesiny związane z 
urobkiem z pogłębiania. Konieczne jest więc wypracowanie dla tych obszarów 
odpowiedniego rozwiązania.

Sprawozdawczyni zwraca się również do Komisji o ustosunkowanie się do kwestii 
zanieczyszczeń pochodzących z krajów trzecich.

W ostatniej kolejności sprawozdawczyni wskazuje na kwestie wymagające jej zdaniem 
podniesienia dyskusji. W trakcie konsultacji związanych z przygotowywaniem niniejszego 
sprawozdania niektórzy z rozmówców dali wyraz swojemu zdziwieniu wynikającemu z 
niezgodności części norm EQS z metodologią określoną w dokumentach udostępnionych w 
ramach bazy CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator).

W związku z powyższym sprawozdawczyni podkreśla konieczność przeprowadzenia debaty o 
charakterze technicznym z zakresu następujących substancji: benzenu, kadmu, 
heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu, rtęci, niklu, ołowiu, węglowodorów 
aromatycznych policyklicznych. Z uzyskanych informacji wynika w szczególności istnienie 
niezgodności norm EQS à 0,05 µg.L-1 dla merkurego, nieuwzględniających zatrucia 
wtórnego metylmerkurym, oraz à 0,2 µg.L-1 w przypadku kadmu.

Ewentualne wyłączenia z zakresu zastosowania omawianej dyrektywy zanieczyszczeń 
przypadkowych winny być spójne z postanowieniami dyrektywy ramowej w sprawie polityki 
wodnej, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia przez Komisję odnośnych 
uszczegółowień.


