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ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент

приета на второ четене на 17 юни 2008 г. с оглед приемането на
Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за 

изменение и последваща отмяна на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 
84/156/EИО, 84/491/EИО 86/280/ЕИО и за изменение на Директива 2000/60/ЕО

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
______________________________________________________________

На основание член 204а от Правилника, горепосочената позиция се поправя 

както следва: 

1. Добавя се следният член:

Член 8а

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 21, параграф 1 от 

Директива 2000/60/ЕО.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от 

Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 

от него.
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Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се 

определя на три месеца.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 

и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на 

член 8 от него.

2. Позоваванията на процедурата на комитет се поправят както 
следва:

а) Член 3, параграф 5 гласи:

5. Точка 3 от приложение І, част Б към настоящата директива може да бъде 

изменяна в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 

в член 8а, параграф 3 от настоящата директива.

б) Член 4, параграф 4 гласи:

4. Техническите насоки за идентифицирането на зоните на смесване следва 

да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 

член 8а, параграф 2 от настоящата директива.

в) Член 5, параграф 6 гласи:

6. Техническите насоки за установяването на инвентаризациите се приемат в 

съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8а, параграф 2 

от настоящата директива.

г) Приложение I, част Б, точка 2, алинея втора гласи:

Въпреки това, в съответствие с раздел 1.3.4 от приложение V към Директива 

2000/60/ЕО, държавите-членки може да използват статистически методи, като 

например изчисляване на процентната стойност, за да си осигурят приемливо 

равнище на надеждност и точност при определяне на съответствието с 

МДК−СКОС. В такъв случай тези статистически методи отговарят на 

подробните правила, установени в съответствие с процедурата по регулиране, 

посочена в член 8а, параграф 2 от настоящата директива.
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3. Приложение I, част Б, точка 1, алинея втора гласи:

Изчисляването на средноаритметичната стойност, използваният аналитичен 

метод и, когато не съществува подходящ аналитичен метод, който да отговаря 

на минималните критерии за резултати, методът за прилагане на СКОС трябва 

да са в съответствие с актовете за прилагане за приемане на технически 

спецификации за химически мониторинг и качество на аналитичните резултати 

в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
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