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PR_COD_2am

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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej środowiskowych norm jakości 
w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0397),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 1a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 174 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
polityka Wspólnoty w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego opiera się na 
zasadzie ostrożności oraz na zasadach 
działania zapobiegawczego, naprawiania 
szkody w środowisku, w pierwszym rzędzie 
u źródła, i na zasadzie „zanieczyszczający 
płaci”.

                                               
1 Teksty przyjęte dnia 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) Od roku 2000 przyjęto wiele aktów 
prawnych Wspólnoty będących środkami 
kontroli emisji zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE w odniesieniu do 
poszczególnych substancji priorytetowych. 
Ponadto wiele środków ochrony 
środowiska wchodzi w zakres innych 
obowiązujących przepisów Wspólnoty. 
W związku z tym priorytetowe znaczenie 
należy nadać wdrożeniu i przeglądowi 
obowiązujących aktów prawnych, a nie 
ustanawianiu nowych środków kontroli.

(5) Od roku 2000 przyjęto wiele aktów 
prawnych Wspólnoty będących środkami
walki z zanieczyszczeniami zgodnie 
z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
w odniesieniu do poszczególnych 
substancji priorytetowych. Ponadto wiele 
środków ochrony środowiska wchodzi 
w zakres innych obowiązujących
przepisów Wspólnoty. W związku z tym 
w perspektywie krótkoterminowej 
priorytetowe znaczenie należy nadać 
wdrożeniu i przeglądowi obowiązujących 
aktów prawnych, a nie ustanawianiu 
nowych środków, które mogą powielić 
środki już obowiązujące. Jednak 
w następstwie przekazania planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach, 
sporządzonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym programu środków 
ustanowionego zgodnie z art. 11 tej 
dyrektywy, Komisja powinna ocenić, czy 
wdrożenie i przegląd obowiązujących 
aktów prawnych doprowadziły do pełnej 
realizacji celów dyrektywy 2000/60/WE,
czy też wymagane jest podjęcie 
szczególnych działań zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Jeżeli zagwarantowanie 
przestrzegania środowiskowych norm 
jakości możliwe jest jedynie poprzez 
ograniczenia w stosowaniu 
poszczególnych substancji lub zakaz ich 
stosowania, należy wprowadzać takie 
środki na mocy istniejących lub nowych 
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aktów prawnych Wspólnoty, zwłaszcza 
w ramach rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH),
ustanawiającego Europejską Agencję
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE1.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 5 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5a) Dyrektywa 2000/60/WE zawiera 
w art. 11 ust. 4 oraz w części B załącznika 
VI niewyczerpującą listę dodatkowych 
środków, jakie państwa członkowskie 
mogą włączyć do programu środków, 
w tym instrumenty prawne, instrumenty 
administracyjne oraz wynegocjowane 
porozumienia dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 6 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(6) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł
punktowych i rozproszonych, o których 
mowa w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE, 
oprócz wdrażania pozostałego 
obowiązującego prawodawstwa 
Wspólnoty, bardziej opłacalne 
i proporcjonalne wydaje się włączenie 
przez państwa członkowskie, w razie 
potrzeby, odpowiednich środków kontroli 
na mocy art. 10 dyrektywy 2000/60/WE do 
programu działań opracowywanego dla 
każdego obszaru dorzecza zgodnie z art. 11 
tej dyrektywy.

(6) W odniesieniu do kontroli emisji 
substancji priorytetowych ze źródeł 
punktowych i rozproszonych, o których 
mowa w art. 16 ust. 6 i 8 dyrektywy 
2000/60/WE, oprócz wdrażania 
pozostałego obowiązującego 
prawodawstwa Wspólnoty, państwa 
członkowskie powinny, w razie potrzeby, 
włączyć odpowiednie dodatkowe środki
kontroli na mocy art. 10 dyrektywy 
2000/60/WE do programu działań 
opracowywanego dla każdego obszaru 
dorzecza zgodnie z art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE, przy zastosowaniu, gdzie to 
właściwe, art. 10 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 
15 stycznia 2008 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli1. W celu 
zagwarantowania jednakowych 
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 art. 2 pkt. 12 
dyrektywy 2008/1/WE.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, str. 8.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 7 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(7) 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, których objęcie działaniami na 
poziomie Wspólnoty uznano za priorytet. 
Niektóre z tych substancji priorytetowych 
zostały określone jako priorytetowe 
substancje niebezpieczne, dla których 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić niezbędne środki w celu 
zaprzestania lub stopniowego 
eliminowania ich emisji, zrzutów i strat.
Niektóre substancje zostały poddane 
przeglądowi i powinny zostać 
sklasyfikowane. Komisja powinna nadal, 
zgodnie z harmonogramem 
przewidzianym w art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE, dokonywać przeglądów 
wykazu substancji priorytetowych, 
ustalając kolejność obejmowania 
działaniami poszczególnych substancji na 
podstawie uzgodnionych kryteriów 
wskazujących na zagrożenie dla 
środowiska wodnego lub za 
pośrednictwem środowiska wodnego; 
w odpowiednich przypadkach Komisja 
powinna także przedstawiać wnioski.

(7) 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, których objęcie działaniami na 
poziomie Wspólnoty uznano za priorytet. 
Niektóre z tych substancji priorytetowych 
zostały określone jako priorytetowe 
substancje niebezpieczne, których emisja, 
zrzuty i straty powinny być przedmiotem 
stopniowego eliminowania lub 
zaprzestania. Jednak dla substancji 
występujących naturalnie lub powstałych 
w naturalnych procesach niemożliwe jest 
stopniowe całkowite wyeliminowanie 
emisji, zrzutów i strat z wszystkich 
ewentualnych źródeł. Niektóre substancje
zostały poddane przeglądowi i powinny 
zostać sklasyfikowane. Inne substancje 
powinny zostać objęte wykazem substancji 
priorytetowych w celu sprostania celom 
określonym w dyrektywie 2000/60/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 10 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 7a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(7a) Komisja poddaje ponownemu 
przeglądowi wykaz substancji 
priorytetowych przynajmniej co cztery 
lata, przyznając pierwszeństwo 
substancjom, które powinny zostać objęte 
działaniami ze względu na zagrożenie,
jakie stanowią dla środowiska wodnego 
lub za pośrednictwem środowiska 
wodnego, zgodnie z art. 16 ust. 4 
dyrektywy 2000/60/WE oraz, jeśli istnieje 
taka potrzeba, przedstawia wnioski.

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 71 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 7b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(7b) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
przewiduje przegląd mający na celu ocenę 
adekwatności kryteriów, które służą do 
zidentyfikowania substancji trwałych, 
podatnych na bioakumulację
i toksycznych. Komisja powinna 
odpowiednio zmienić załącznik X 
dyrektywy 2000/60/WE, jak tylko 
zmienione zostaną kryteria 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. fr
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 18 (//79)z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(15) W pobliżu punktowych źródeł zrzutów 
stężenie substancji zanieczyszczających 
jest z reguły wyższe niż stężenie
w otaczającej je wodzie. Państwa 
członkowskie powinny zatem mieć 
możliwość wykorzystywania stref 
mieszania, o ile nie ma to wpływu na 
przestrzeganie stosownych 
środowiskowych norm jakości 
w pozostałej jednolitej części wód 
powierzchniowych. Zasięg stref mieszania 
powinien być ograniczony do miejsc
znajdujących się w pobliżu punktów 
zrzutu i być proporcjonalny.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły nie jest zgodny z koncepcją przejściowych obszarów przekroczenia, 
której bronił Parlament Europejski w pierwszym czytaniu.

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Kryteria identyfikacji substancji, 
które są trwałe, podatne na 
bioakumulację i toksyczne, jak również
substancji stwarzających równoważne 
zagrożenie, w szczególności substancji 
bardzo trwałych i bardzo podatnych na 

skreślony
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bioakumulację, o których mowa 
w dyrektywie 2000/60/WE, są 
ustanowione w dokumencie zawierającym 
wytyczne techniczne w zakresie oceny 
ryzyka towarzyszącym dyrektywie Komisji 
93/67/EWG z dnia 20 lipca 1993 r. 
ustanawiającej zasady oceny ryzyka dla 
człowieka i środowiska naturalnego ze 
strony substancji notyfikowanych zgodnie 
z dyrektywą Rady 67/548/EWG, 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1488/94 
z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym 
zasady oceny ryzyka dla człowieka 
i środowiska naturalnego ze strony 
istniejących substancji zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 793/932 oraz dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/8/WE z dnia 
16 lutego 1998 r. dotyczącej 
wprowadzenia do obrotu produktów 
biobójczych. Aby zapewnić spójność 
przepisów wspólnotowych, jedynie te 
kryteria powinny być stosowane do 
substancji poddanych przeglądowi 
zgodnie z decyzją nr 2455/2001/WE, 
a załącznik X do dyrektywy 2000/60/WE 
należy odpowiednio zastąpić.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodna z pozostałymi poprawkami przyjętymi przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu.

Poprawka 10

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 27a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(27a) Zgodnie z postanowieniami art. 174 
Traktatu, potwierdzonymi następnie 
dyrektywą 2000/60/WE, Wspólnota 
zobowiązana jest w trakcie 
opracowywania linii polityki w dziedzinie 
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ochrony środowiska naturalnego do 
brania pod uwagę dostępnych danych 
naukowych i technicznych, warunków 
środowiskowych występujących 
w poszczególnych regionach Wspólnoty, 
całościowego rozwoju gospodarczego 
i społecznego Wspólnoty oraz 
zrównoważonego rozwoju regionów, 
a także korzyści i obciążeń mogących 
wynikać z podejmowanych działań lub też 
braku działań.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 19 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 11

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Mając na celu osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych oraz 
zgodnie z przepisami i celami 
art. 4 dyrektywy 2000/60/WE, niniejsza
dyrektywa określa środowiskowe normy 
jakości dla substancji priorytetowych 
i pewnych innych substancji 
zanieczyszczających przewidzianych 
w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE.

Niniejsza dyrektywa określa środki w celu 
ograniczenia zanieczyszczenia wody, jak 
również środowiskowe normy jakości dla 
substancji priorytetowych i pewnych 
innych substancji zanieczyszczających
w celu:

a) zmniejszenia 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, aby osiągnąć
dobry stan chemiczny wszystkich wód 
powierzchniowych. Celem jest 
zapobieżenie wszelkiemu nowemu
pogorszeniu stanu oraz do 2020 r. 
osiągniecie stężeń zbliżonych do 
naturalnych poziomów tła dla wszystkich 
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naturalnie występujących substancji oraz 
stężeń zbliżonych do zera dla wszystkich 
antropogenicznych substancji 
syntetycznych zgodnie z porozumieniami 
międzynarodowymi w sprawie ochrony 
mórz.
Cele ustanowione na mocy niniejszej 
dyrektywy należy traktować jako cele 
w rozumieniu art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE.
Zgodnie z procedurą regulacyjną 
wymienioną w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE do 2020 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat osiągnięć 
związanych z wdrożeniem niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 20 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy 
i art. 4 dyrektywy 2000/60/WE państwa
członkowskie stosują środowiskowe 
normy jakości (EQS) ustanowione 
w części A załącznika I do niniejszej 
dyrektywy w poszczególnych częściach 
wód powierzchniowych.

Państwa członkowskie stosują 
środowiskowe normy jakości 
w poszczególnych częściach wód 
powierzchniowych zgodnie z wymogami 
ustanowionymi w załączniku I część B.

1. W celu osiągnięcia dobrego stanu 
chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych, zgodnie 
z postanowieniami art. 4 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy 2000/60/WE, państwa 
członkowskie czuwają, aby skład 
jednolitych części wód powierzchniowych, 
osadów oraz fauny i flory był zgodny ze
środowiskowymi normami jakości dla 
substancji priorytetowych, jak 
ustanowiono w części A załącznika I, oraz 
środowiskowymi normami jakości dla 
substancji zanieczyszczających 
wymienionych w części B załącznika I.
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Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 13

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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 podejmowania tych 
środków stanowią wyniki wymiany 
informacji zgodnie z art. 17
ust. 2 dyrektywy 2008/1/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 22 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 14

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie mają obowiązek 
poprawiania stanu wiedzy i dostępnych
danych na temat źródeł substancji 
priorytetowych oraz dróg zanieczyszczeń 
w celu określenia możliwości 
ukierunkowanych i skutecznych kontroli.
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Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 23 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 15

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. W przypadku, gdy ciek wodny 
przebiega przez więcej niż jedno państwo 
członkowskie, przewiduje się koordynację 
programów oraz krajowych wykazów, aby 
uniknąć powodowania niekorzystnych 
skutków dla państw członkowskich 
położonych w dolnym biegu.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 24 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 16

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W niektórych kategoriach wód 
powierzchniowych państwa członkowskie 
zamiast stosować środowiskowe normy 
jakości ustanowione w załączniku I część 
A, mogą podjąć decyzję o stosowaniu 
środowiskowych norm jakości dla osadów 
lub fauny i flory. Państwa członkowskie 
korzystające z tej możliwości:

2. Państwa członkowskie monitorują, 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, 
stężenia substancji wymienionych 
w częściach A i B załącznika I w osadach 
oraz faunie i florze.
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a) stosują dla rtęci i jej związków 
środowiskową normę jakości wynoszącą 
20 Rg/kg lub dla heksachlorobenzenu –
środowiskową normę jakości wynoszącą 
10 Rg/kg lub dla heksachlorobutadienu –
środowiskową normę jakości wynoszącą 
55 Rg/kg, przy czym powyższe 
środowiskowe normy jakości są normami 
dla tkanki zwierząt łownych (masy 
mokrej), przy założeniu wyboru 
najbardziej odpowiedniego wskaźnika 
spośród ryb, mięczaków, skorupiaków 
i innych gatunków fauny i flory;

Państwa członkowskie zapewniają, że 
następujące stężenia heksachlorobenzenu, 
heksachlorobutadienu i rtęci nie są 
przekraczane w tkance zwierząt łownych 
(masie mokrej) ryb, mięczaków, 
skorupiaków i innych gatunków fauny 
i flory.
a) 10 µg/kg dla heksachlorobenzenu,

b) 55 µg/kg dla heksachlorobutadienu,

c) 20 µg/kg dla rtęci metylowej.

b) określają i stosują dla określonych 
substancji środowiskowe normy jakości 
inne niż normy wymienione w lit. a) dla 
osadów lub fauny i flory. Stosowane przez 
nie środowiskowe normy jakości 
zapewniają co najmniej taki sam poziom 
ochrony, jaki zapewniają środowiskowe 
normy jakości dla wód określone 
w załączniku I część A;

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

c) określają dla substancji wymienionych 
w lit. a) i b) częstotliwość działań 
monitorujących zgodność ze 
środowiskowymi normami jakości 
w faunie i florze lub osadach. Działania 
monitorujące przeprowadza się jednak co 
najmniej raz w roku, o ile wiedza 
techniczna i fachowe opinie nie 
uzasadniają innego odstępu czasu; i
d) informują Komisję i inne państwa 
członkowskie, za pośrednictwem komitetu, 
o którym mowa w art. 21 dyrektywy 
200/60/WE, o substancjach, dla których 
określono środowiskowe normy jakości 
zgodnie z lit. b), o przyczynach 
i podstawach zastosowania takiego 
podejścia, o wartościach ustanowionych 
alternatywnych środowiskowych norm 
jakości, w tym także danych i metodach, 
za pomocą których zostały określone, 
o kategoriach wód powierzchniowych, do 
których miałyby zastosowanie, oraz 
o planowanej częstotliwości działań 
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monitorujących, wraz z uzasadnieniem 
takiej częstotliwości.
Streszczenie informacji otrzymanych 
zgodnie z lit. d) powyżej oraz uwagą (viii) 
w załączniku I część A Komisja 
zamieszcza w sprawozdaniach 
publikowanych zgodnie z art. 18 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 17

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 27 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 18

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
analizę długoterminowych tendencji 

skreślony
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stężeń tych substancji priorytetowych 
wymienionych w załączniku I część A, 
które wykazują tendencję do 
akumulowania się w osadach lub faunie 
i florze (ze szczególnym uwzględnieniem 
substancji nr 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 26, 28 i 30), na podstawie wyników 
monitorowania stanu wody 
przeprowadzanego zgodnie z art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE. Z zastrzeżeniem 
art. 4 dyrektywy 2000/60/WE przyjmują 
one środki w celu zapewnienia, że nie 
nastąpi znaczny wzrost takich stężeń 
w osadach lub odpowiedniej faunie 
i florze.
Państwa członkowskie określają 
częstotliwość działań monitorujących 
zgodność ze środowiskowymi normami 
jakości w osadach lub faunie i florze, 
pozwalającą zapewnić wystarczające dane 
do przeprowadzenia wiarygodnej analizy 
tendencji długoterminowych. Zasadniczo 
działania monitorujące powinny być 
przeprowadzane co trzy lata, o ile wiedza 
techniczna i fachowe opinie nie 
uzasadniają innego odstępu czasu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z podejściem przyjętym podczas pierwszego czytania w Parlamencie 
Europejskim.

Poprawka 19

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Komisja dokonuje analizy postępu 
naukowo-technicznego, w tym wniosków
z ocen ryzyka, o których mowa w art. 16 
ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2000/60/WE,
i informacji pochodzących z rejestru 
substancji udostępnionych publicznie 

4. Komisja stale korzystając z bazy danych 
utworzonej na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 w celu kontrolowania 
obecności substancji szkodliwych dla 
organizmów wodnych oraz substancji 
podatnych na bioakumulację lub 
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zgodnie z art. 119 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, oraz w razie potrzeby 
proponuje dokonanie przeglądu 
środowiskowych norm jakości określonych
w części A załącznika I do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 251 Traktatu, zgodnie 
z harmonogramem przewidzianym 
w art. 16 ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE.

trwałych, z uwagą śledzi postęp naukowo-
techniczny, a szczególnie wnioski z ocen 
ryzyka, o których mowa w art. 16 ust. 2 
lit. a) i b) dyrektywy 2000/60/WE, oraz, 
przynajmniej co cztery lata, proponuje 
dokonanie przeglądu środowiskowych 
norm jakości określonych w części A
załącznika I do niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 29 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 20

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Część B pkt 3 załącznika I do niniejszej 
dyrektywy można zmienić zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
nr 1999/458/WE.

5. W celu ustanowienia spójnej 
i zharmonizowanej metody obliczeniowej 
Komisja jest zobowiązana, zgodnie 
z procedurą regulacyjną określoną 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE
i w terminie …*, do opracowania
obowiązkowej metodologii co najmniej 
w zakresie kwestii, o których mowa 
w akapicie drugim pkt. 3 części C 
załącznika I do niniejszej dyrektywy.
* Dwóch lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 21

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 5a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. Jeżeli dla zapewnienia zgodności ze
środowiskowymi normami jakości
potrzebne jest objęcie niektórych 
substancji zakazem, Komisja składa 
odpowiednie wnioski dotyczące zmiany 
istniejących aktów prawnych lub 
ustanowienia nowych aktów prawnych na 
szczeblu Wspólnoty.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 22

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – tytuł

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Strefy mieszania Przejściowe obszary przekroczenia

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowego określenia, które po raz pierwszy zastosowała Rada.

Poprawka 23

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka
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1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
strefy mieszania przylegające do punktów 
zrzutu. W takich strefach mieszania
stężenie jednej lub kilku substancji 
zanieczyszczających może przekroczyć
odpowiednie środowiskowe normy jakości, 
o ile nie ma to wpływu na przestrzeganie 
tych norm w pozostałej jednolitej części 
wód powierzchniowych.

1. Jeżeli nie ma technicznie możliwych 
środków dostatecznego oczyszczania 
ścieków z jednego lub wielu źródeł 
punktowych państwa członkowskie 
wyznaczają przejściowe obszary 
przekroczenia, w których stężenie jednej 
lub kilku substancji zanieczyszczających,
w warunkach przepływu wolnego,
przekracza odpowiednie środowiskowe 
normy jakości, pod warunkiem że nie ma 
to wpływu na przestrzeganie tych norm 
w pozostałej jednolitej części wód 
powierzchniowych.

Państwa członkowskie włączają w ramy 
planów gospodarowania wodami
w dorzeczach, o których mowa w art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE, plan działań 
mający na celu doprowadzenie do 
zmniejszenia zasięgu i okresu trwania 
każdego przejściowego obszaru 
przekroczenia, aby najpóźniej do roku 
2018 osiągnąć zgodność z odpowiednimi
środowiskowymi normami jakości.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 24

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczające 
strefy mieszania do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach, 
opracowanych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE, włączają opis podejścia 
i metodyki zastosowanych do wyznaczenia 
takich stref.

2. Państwa członkowskie do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach, 
opracowanych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE, włączają opis każdego w ten 
sposób wyznaczonego zasięgu jednolitej 
części wód.

Or. fr



PR\711755PL.doc 23/42 PE402.794v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z podejściem przyjętym w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 25

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. W przypadku transgranicznych cieków 
wodnych do określenia przejściowych 
obszarów przekroczenia wymagana jest 
zgoda zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 36 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 26

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie wyznaczające 
strefy mieszania zapewniają, że zasięg 
takiej strefy jest:

3. Państwa członkowskie wytyczają 
w każdym przypadku zasięg części wód 
powierzchniowych przylegających do 
punktów zrzutu, które mają być 
zaklasyfikowane jako przejściowe obszary 
przekroczenia, uwzględniając 
odpowiednie przepisy prawa 
wspólnotowego.

a) ograniczony do miejsc 
znajdujących się w pobliżu punktów 
zrzutu;
b) proporcjonalny, z uwzględnieniem 
stężeń substancji zanieczyszczających 
w punkcie zrzutu oraz zawartych we 
wcześniejszych regulacjach warunków 
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dotyczących emisji substancji 
zanieczyszczających, takich jak 
zezwolenia lub pozwolenia, o których 
mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 
2000/60/WE i wszelkich innych 
stosownych przepisach prawa 
wspólnotowego, w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki i zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2000/60/WE, w szczególności 
po poddaniu tych uprzednich regulacji 
przeglądowi.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 27

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu pozwoleń, o których mowa 
w dyrektywie 2008/1/WE, lub uprzednich 
regulacji, o których 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 
tego artykułu, wytyczonego w jednolitej 
części wód narażonej na zrzuty substancji 
priorytetowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 28

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 3b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3b. Komisja, zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 21 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE, ustanawia
metodę, którą państwa członkowskie 
powinny stosować w celu wyznaczenia
przejściowego obszaru przekroczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 29

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 4a
Metody kontroli emisji w państwach 

członkowskich
1. Aby osiągnąć cele zawarte w art. 1, 
państwa członkowskie ustalają 
ujednolicone plany kontroli emisji 
i sposoby usuwania substancji 
priorytetowych i priorytetowych substancji 
niebezpiecznych w ramach programu 
środków określonego w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE. Plany te obejmują co 
najmniej:
a) wyniki dochodzeń zgodnie z art. 4 
niniejszej dyrektywy;
b) cele dotyczące substancji, w tym ich 
objętości i równowagi masy;
c) strategie sektorowe dotyczące głównych 
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źródeł zanieczyszczeń (zwłaszcza dla 
przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, 
gospodarstw domowych, systemu opieki 
zdrowotnej, transportu);
d) środki służące zmniejszeniu
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 uzupełniające istniejące
regulacje wspólnotowe;
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. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 37 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 30

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Przy wykorzystaniu informacji 
zebranych zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 
2000/60/WE i na mocy rozporządzenia 

1. Na podstawie informacji zebranych 
zgodnie z art. 5 i 8 dyrektywy 2000/60/WE 
i innych dostępnych danych oraz na mocy 
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(WE) nr 166/2006 państwa członkowskie 
opracowują wykaz emisji, zrzutów i strat 
wszystkich substancji priorytetowych 
i substancji zanieczyszczających 
wymienionych w część A załącznika I do 
niniejszej dyrektywy dla każdego obszaru
dorzecza lub części obszaru dorzecza 
znajdujących się na ich terytorium.

rozporządzenia (WE) nr 166/2006 państwa 
członkowskie opracowują wykaz, oraz 
w razie potrzeby także mapy, emisji, 
zrzutów i strat wraz z ich źródłami
wszystkich źródeł pierwotnych substancji 
priorytetowych (zarówno źródeł 
zanieczyszczenia punktowego, jak 
i rozproszonego) i wszystkich substancji 
zanieczyszczających wymienionych 
w załączniku II oraz części A i B
załącznika I dla każdego dorzecza lub 
części dorzecza znajdujących się na ich 
terytorium, z uwzględnieniem ich stężeń 
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 części A załącznika I.
Substancje priorytetowe i substancje 
zanieczyszczające uwalniane z osadów na 
skutek żeglugi, pogłębiania dna lub
zjawisk naturalnych nie są postrzegane 
jako straty.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawek 38 i 67 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 31

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 5a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 5a
Środki mające na celu zmniejszenie 

poziomu zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi

1. W celu osiągnięcia celów związanych ze 
zmniejszeniem poziomu zanieczyszczenia 
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substancjami priorytetowymi 
i priorytetowymi substancjami 
niebezpiecznymi, ustanowionych w myśl 
postanowień art. 4 ust. 1 lit. a) pkt. iv) 
dyrektywy 2000/60/WE, państwa 
członkowskie czuwają nad tym, aby
programy dotyczące odnośnych środków 
ustanowione zgodnie z postanowieniami 
art. 11 wspomnianej dyrektywy 
obejmowały również środki prewencyjne i 
kontrolne z zakresu źródeł 
zanieczyszczenia punktowego i 
rozproszonego, a także środowiskowe 
normy jakości określone w ramach tej 
dyrektywy.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 4 i 12 
dyrektywy 2000/60/WE, jak również aby 
osiągnąć cele określone w tych 
artykułach, państwa członkowskie 
zobowiązane są do stwierdzenia, czy 
konieczne jest dokonanie przeglądu
sposobu wdrażania istniejących środków 
lub też wprowadzenie nowych środków 
mających na celu zmniejszenie i kontrolę 
zanieczyszczenia substancjami 
priorytetowymi i niebezpiecznymi 
substancjami priorytetowymi. W razie 
konieczności Komisja proponuje podjęcie 
właściwych środków na szczeblu 
wspólnotowym.
3. Sporządzając sprawozdanie dotyczące 
wdrożenia art. 18 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, Komisja dokonuje formalnej 
oceny spójności i skuteczności wszystkich 
wspólnotowych aktów prawnych mających 
pośredni lub bezpośredni wpływ na 
wysoką jakość wód. Ocena ta pozwoli 
w razie potrzeby na zaproponowanie, 
przystosowanie lub wdrożenie działań 
wspólnotowych.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 8 dyrektywy 
2000/60/WE Komisja określa, w oparciu 
o najlepsze dostępne techniki, metody 
kontroli emisji oraz praktyki 
środowiskowe do zastosowania przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
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wszystkich źródeł punktowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 45 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 32

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 5b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 5b
Zanieczyszczenie pochodzące z krajów 

trzecich
Najpóźniej do …* Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z zakresu zanieczyszczeń 
pochodzących z krajów trzecich. W 
oparciu o to sprawozdanie i w razie 
stwierdzenia takiej konieczności 
Parlament i Rada zwracają się do Komisji 
o przedstawienie wniosku w sprawie 
odpowiednich uregulowań.
* Rok od chwili wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 47 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 33

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 6

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Zanieczyszczenia transgraniczne
1. Państwo członkowskie nie dopuszcza 
się zaniedbania swoich obowiązków na 
mocy niniejszej dyrektywy w wyniku 
przekroczenia środowiskowej normy 
jakości, o ile mogą wykazać, że:

a) przekroczenie wiązało się ze źródłem 
zanieczyszczenia znajdującym się poza 
jurysdykcją tego państwa członkowskiego;
b) w związku z takim zanieczyszczeniem 
transgranicznym państwo to nie mogło 
przedsięwziąć skutecznych środków w celu 
spełnienia stosownych środowiskowych 
norm jakości; i
c) państwo to zastosowało mechanizmy 
koordynacji określone w art. 3 dyrektywy 
2000/60/WE i w odpowiedni sposób
skorzystało z przepisów art. 4 ust. 4, 5 i 6 
tej dyrektywy w odniesieniu do jednolitych 
części wód, na które niekorzystny wpływ 
wywiera zanieczyszczenie transgraniczne.
2. Państwa członkowskie wykorzystują 
mechanizmy ustanowione w art. 12 
dyrektywy 2000/60/WE w celu 
przekazania Komisji informacji 
niezbędnych w okolicznościach 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu 
oraz zamieszczenia w stosownych planach 
gospodarowania wodami w dorzeczach 
podsumowania środków przyjętych 
w związku z zanieczyszczeniem 
transgranicznym zgodnie z wymogami 
w zakresie sprawozdawczości na mocy 
art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. fr
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Uzasadnienie

Skreślenie zgodne z poprawkami przyjętymi przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu.

Poprawka 34

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Przegląd

Na podstawie sprawozdań przekazanych 
przez państwa członkowskie, w tym także 
sprawozdań przekazanych zgodnie 
z art. 12 dyrektywy 2000/60/WE, 
a w szczególności sprawozdań na temat 
zanieczyszczenia transgranicznego, 
Komisja analizuje potrzebę wprowadzenia 
na terenie całej Wspólnoty dodatkowych 
konkretnych środków, takich jak kontrole 
emisji. Wnioski z analizy przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
w ramach sprawozdania przygotowanego 
zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w stosownych przypadkach 
wraz z odpowiednimi wnioskami.

Or. fr

Uzasadnienie

Skreślenie zgodne z poprawkami przyjętymi przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu

Poprawka 35

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 1

Wspólne stanowisko Rady
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor X

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 53 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 36

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 3

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawka Parlamentu
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Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 37

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 13

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 38

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 20

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 57 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 39

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 22

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 58 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 40

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 25

Wspólne stanowisko Rady

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)

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE 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

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 59 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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Poprawka 41

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 27

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 60 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 42

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 29

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 61 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 43

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 31

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzeny
120-82-1 204-428-0 (1,2,4-trichlorobenzen)

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzeny X
120-82-1 204-428-0 (1,2,4-trichlorobenzen) X

Or. fr
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 62 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 44

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersz 33

Wspólne stanowisko Rady

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Poprawka Parlamentu

Numer Numer CAS Numer UE Nazwa substancji 
priorytetowej

Zidentyfikowana 
jako 
priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 63 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Poprawka 45

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik X – tabela – wiersze od 33a do 33at (nowe)

Poprawka Parlamentu
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Nr Numer CAS Numer UE Nazwa substancji priorytetowej priorytetowa 
substancja 
niebezpieczna

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotryzoat (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA – kwas aminometylofosfonowy X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisfenol-A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4,4’-bifenol X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamazepina (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Ftalan dibutylu (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diklofenak (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA – kwas dietyleno-triamino-

pentaoctowy
X(*****)

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA – kwas etyleno-diamino-tetraoctowy X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE – eter etylowo-tert-butylowy X(*****)
(33u) 57-12-5 Wolny cyjanek (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosat X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Jopamidol (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metylobenzylidenokamfora X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Piżmo ketonowe X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Piżmo ksylenowe X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE – eter metylowo-tert-butylowy X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 1,5-naftalenodisulfonian
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Metoksycynamonian oktylu X(*****)
(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(*****)

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

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X(*****)
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(*****) Ta substancja priorytetowa podlega przeglądowi w celu ewentualnego uznania jej 
za „priorytetową substancję niebezpieczną”. Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie 
wniosek w sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż …*, bez uszczerbku dla 
harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE dotyczącego wniosków 
Komisji w sprawie kontroli.

(*****) Substancja ta podlega identyfikacji jako „substancja priorytetowa”. Komisja 
przedstawi Parlamentowi i Radzie wniosek w sprawie ostatecznej klasyfikacji nie później niż
…*, bez uszczerbku dla harmonogramu określonego w art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
dotyczącego wniosków Komisji w sprawie kontroli.

* 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie
Przywrócenie poprawki 65 z pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.
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UZASADNIENIE

Tytułem przypomnienia omawiana dyrektywa znajduje swoje uzasadnienie w wymogach 
określonych w dyrektywie ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej.

W art. 16 wspomnianej dyrektywy ramowej wymieniono różnorakie obowiązki Komisji 
Europejskiej z zakresu konkretnych propozycji związanych ze zwalczaniem zanieczyszczenia 
wód niektórymi substancjami zanieczyszczającymi lub grupami takich substancji, 
stanowiącymi znaczne zagrożenie dla środowiska wodnego lub też mogącymi rozprzestrzenić 
się za jego pośrednictwem, a także z zakresu sporządzenia wykazu substancji priorytetowych, 
w tym priorytetowych substancji niebezpiecznych, oraz określenia odpowiednich norm 
jakości odnoszących się do stężeń substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych, 
osadach, faunie i florze.

Z lektury wspólnego stanowiska Rady Unii Europejskiej można wyciągnąć kilka wniosków: 
Rada nie uwzględniła obaw Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do nowych substancji, 
które zostały dołączone do załącznika II do niniejszej dyrektywy.

Rada nie spełniła również oczekiwań Parlamentu Europejskiego związanych ze zmianą 
klasyfikacji niektórych substancji priorytetowych i uznaniem ich za priorytetowe substancje 
niebezpieczne.

Rada przemianowała również „przejściowe obszary przekroczenia” na „strefy mieszania”, 
lecz nie wykorzystała tej okazji, by z tych stref uczynić prawdziwe narzędzie identyfikacji 
i poprawy jakości wód: zdaniem Parlamentu państwa członkowskie powinny dokonać analizy 
przejściowych obszarów w celu zidentyfikowania źródeł emisji substancji 
zanieczyszczających, tak aby docelowo wdrożyć działania naprawcze niezbędne do 
osiągnięcia zgodności z wartościami progowymi.

Sprawozdawczyni ubolewa nad brakiem odniesień w tekście Rady do ciągłej oceny 
skuteczności prawodawstwa europejskiego związanego w sposób bezpośredni lub pośredni 
z wodą. Prowadzona w sposób ciągły i ujednolicony ocena mogłaby wskazać na brak lub 
potrzebę przeglądu danej normy prawnej, dzięki czemu możliwe byłoby zrealizowanie nakazu
zapewnienia wysokiej jakości jednolitej części wód.

Zdaniem sprawozdawczyni szczególny przypadek obszarów portowych, w których poziom 
zawiesin wyraźnie wzrasta, co jest związane z pogłębianiem dna, wymaga głębszego 
wyjaśnienia.

Należy zauważyć, że podejście Rady do osadów oraz flory i fauny uwzględnia częściowo 
obawy Parlamentu i wobec tego stanowi dobrą podstawę do ewentualnych poszukiwań 
kompromisu w tej kwestii.

Sprawozdawczyni jest więc zdania, że na obecnym etapie prac Rada Unii Europejskiej nie 
uwzględniła w dostatecznym stopniu pierwszego czytania dyrektywy w Parlamencie.
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Z tego względu oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy i wyniki
przeprowadzonych konsultacji sprawozdawczyni postanowiła przedłożyć szereg poprawek 
dotyczących kwestii, które spotkały się z poparciem posłów podczas pierwszego czytania.
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