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SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. 

w celu przyjęcia 

dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 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

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________
Zgodnie z art. 204a Regulaminu powyższe stanowisko prostuje się w następujący sposób: 

1. Dodaje się artykuł 8a w brzmieniu:

Artykuł 8a

Procedura komitetu

1. Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 

2000/60/WE.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, 

z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 - 4 oraz art. 7 

decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

2. Odniesienia do procedury komitetu prostuje się w następujący sposób
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a. Artykuł 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Część B pkt 3 załącznika I do niniejszej dyrektywy można zmienić zgodnie z procedurą 

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8a ust. 3 niniejszej dyrektywy.

b. Artykuł 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wytyczne techniczne dotyczące wyznaczania stref mieszania przyjmuje się zgodnie 

z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 8a ust. 2 niniejszej dyrektywy.

c. Artykuł 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wytyczne techniczne dotyczące sporządzania wykazów przyjmuje się zgodnie z procedurą 

regulacyjną przewidzianą w art. 8a ust. 2 niniejszej dyrektywy.

d. Załącznik I Część B pkt 2 akapit 2 otrzymuje brzmienie:

Zgodnie jednak z sekcją 1.3.4 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie 

mogą wprowadzić metody statystyczne, takie jak oznaczenia w skali centylowej, w celu 

zapewnienia możliwego do zaakceptowania poziomu wiarygodności i recyzji przy określaniu 

zgodności z MAC-EQS. Jeżeli państwa członkowskie korzystają z tej możliwości, takie metody 

statystyczne są zgodne z zasadami szczegółowymi ustanowionymi zgodnie z procedurą

regulacyjną, o której mowa w art. 8a ust. 2 niniejszej dyrektywy.

3. Załącznik I Część B pkt 1 akapit 2 otrzymuje brzmienie:

Sposób obliczania średniej arytmetycznej i zastosowana metoda analityczna oraz, jeżeli dla danej 

substancji nie można zastosować żadnej odpowiedniej metody analitycznej spełniającej minimalne 

kryteria w zakresie wyników, sposób stosowania EQS, muszą być zgodne z przepisami 

wykonawczymi w sprawie przyjęcia specyfikacji technicznych monitorowania chemicznego i 

jakości wyników analitycznych zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady.
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