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Изменение 226
Christa Klaß

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие с член 191 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз при изготвянето на 
своята политика в областта на 
околната среда Съюзът взема предвид 
наличните научни и технически 
данни, екологичните условия в 
различните региони на Съюза, 
потенциалните ползи и разходи от 
действията или от липсата на 
действия, както и икономическото и 
социалното развитие на Съюза като 
цяло и балансираното развитие на 
неговите региони. При 
разработването на ефективни от 
гледна точка на разходите и 
пропорционални политики по 
отношение на химическото 
замърсяване на повърхностните води, 
включително в прегледа на списъка на 
приоритетните вещества в 
съответствие с член 16, параграф 4 
от Директива 2000/60/ЕО, следва да се 
вземат предвид научните, 
екологичните и социално-
икономическите фактори, 
включително съображенията, 
свързани със здравето на човека. За 
тази цел на първо място трябва 
последователно да се приложи 
основният принцип „замърсителят 
плаща“ от Рамковата директива за 
водите (2000/60/ЕО).

Or. de

Изменение 227
Christa Klaß
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Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“ мерките за 
намаляване на вредите трябва да се 
прилагат при възможност още при 
непосредствения източник, а не едва 
когато вече са попаднали в 
повърхностните води.

Or. de

Обосновка

В рамките на прилагането на списъка на приоритетните вещества трябва да се 
разглеждат също и дифузните и непреките вреди. Много от включените в списъка 
вещества не попадат пряко, а непряко в повърхностните води. За възможно най-
ефективна от гледна точка на разходите комбинация от мерки за защита на 
повърхностните води тези вреди трябва да се сведат до минимум в целия Европейски 
съюз.

Изменение 228
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За някои вещества базираните на 
екотоксикологични данни и 
съображения СКОС не биха осигурили 
достатъчно равнище на защита с 
оглед опазване на качеството на 
водите, предназначени за консумация 
от човека и получени от 
повърхностни води в съответствие с 
Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 
ноември 1998 година относно 
качеството на водите, предназначени 
за консумация от човека1, както и с 
оглед на съответствието с член 7, 
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параграфи 2 и 3 от 
Директива 2000/60/ЕО. Тъй като не 
всички повърхностни водни обекти са 
предназначени да бъдат източник за 
снабдяване с питейна вода, по-
уместно е да се определят, когато е 
необходимо, по-строги СКОС на 
равнището на държавите членки.
___________________
1 ОВ L 330, 26.10.1998 г., стр. 32.

Or. en

Изменение 229
Sophie Auconie

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Проучванията показват, че 
остатъчните вещества от 
лекарствени продукти могат да 
създадат рискове за водната среда. 
Поради това е уместно отсега 
нататък този въпрос да се разглежда 
на европейско равнище с оглед 
постигане на по-добро съотношение 
между разходите и ползите. 
Оценката на риска следва да бъде 
задълбочена с помощта на надеждни 
и съпоставими данни от мониторинг 
в рамките на целия Съюз. В тази 
връзка механизмът на списъка за 
наблюдение от настоящата 
директива следва да позволи 
събирането на необходимите данни за 
осъществяване на бъдещото 
преразглеждане на списъка на 
приоритетните вещества. В 
съответствие с член 16, параграф 9 
от Директива 2000/60/ЕО —
Рамковата директива за водите, 
Европейската комисия е 
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компетентна да изготви стратегия 
срещу замърсяването на водите с 
лекарствени продукти. В този 
контекст Комисията ще направи 
предложения за подобряване на 
оценката на рисковете при пускането 
на пазара на тези вещества и за 
определяне на най-ефективните 
мерки за намаляване на рисковете до 
приемливо равнище. Тя ще бъде 
подпомогната от Общата стратегия 
за прилагане на Рамковата директива 
за водите (Common Implementation 
Strategy), свързаните с нея
организации за мониторинг на 
нововъзникващите вещества в 
околната среда (NORMAN) и 
Съвместния изследователски център.

Or. fr

Изменение 230
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходим е нов механизъм, който 
да осигурява на Комисията целева 
висококачествена мониторингова 
информация за концентрацията на 
вещества във водната среда с внимание, 
насочено към новопоявили се 
замърсители и вещества, за които 
наличните данни от мониторинг не са 
достатъчно качествени за целите на 
оценката на риска. Новият механизъм 
трябва да улесни събирането на такава 
информация от речните басейни в целия 
Съюз. За да поддържа разходите за 
мониторинг в разумни нива, механизмът 
следва да е насочен към ограничен брой 
вещества, включени временно в списък 
за наблюдение, и към ограничен брой 

(17) Необходим е нов механизъм, който 
да осигурява на Комисията целева 
висококачествена мониторингова 
информация за концентрацията на 
вещества във водната среда с внимание, 
насочено към новопоявили се 
замърсители и вещества, за които 
наличните данни от мониторинг не са 
достатъчно качествени за целите на 
оценката на риска. Новият механизъм 
трябва да улесни събирането на такава 
информация от речните басейни в целия 
Съюз. За да поддържа разходите за 
мониторинг в разумни нива, механизмът 
следва да е насочен към ограничен брой 
вещества и към ограничен брой места за 
мониторинг, но да дава представителни 
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места за мониторинг, но да дава 
представителни данни, подходящи за 
целите на процеса на приоритизиране в 
Съюза. Списъкът следва да е 
динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества.

данни, подходящи за целите на процеса 
на приоритизиране в Съюза. Списъкът 
следва да е динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества.

Or. pl

Изменение 231
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)
Директива 2000/60/EО
Приложение V – Раздел 1.3.4 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

В раздел 1.3.4. от таблицата в 
приложение V към директивата 
честотата на мониторинга за 
приоритетните вещества съответно 
за реки, езера, преходни и крайбрежни 
води се променя от 1 на 3 месеца.

Or. pl

Изменение 232
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – точка 1
Директива 2008/105/EО
Член 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следното определение: 
„естествено фоново ниво“ означава 
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концентрация на вещество във 
водата, което се натрупва по 
естествен път и не е създадено от 
човешка дейност.

Or. pl

Изменение 233
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За повърхностните водни обекти, 
посочени от държавите членки в 
съответствие с член 7, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, държавите 
членки определят по-строги СКОС за 
веществата, за които горепосочените 
СКОС не осигуряват необходимото 
равнище на защита с цел гарантиране 
на снабдяването с питейна вода и 
спазването на изискванията в 
параграфи 2 и 3 от този член.

Or. en

Изменение 234
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За веществата, спрямо които се 
прилага СКОС за седимента и/или 
живата част на екосистемата, държавите

4. За веществата, спрямо които се 
прилага СКОС за седимента и/или 
живата част на екосистемата, държавите
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членки извършват мониторинг на 
веществото в съответната матрица поне 
веднъж годишно, освен ако 
техническите знания и експертната 
преценка оправдават друг интервал.

членки извършват мониторинг на 
веществото в съответната матрица поне 
веднъж годишно на всеки 6 години,
освен ако техническите знания и 
експертната преценка оправдават друг 
интервал.

Or. pl

Изменение 235
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 2a (нова)
Директива 2008/105/ЕО
Член 4 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 4, параграф 3 се добавя 
следната буква:
„ба) и постепенно се намалява в 
рамките на периода на цикъла на 
управление.“

Or. de

Изменение 236
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за директива
Член 2 – точка 3a (нова)
Директива 2008/105/ЕО 
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя се следният член:
„Член 5а

Мерки за контрол
1. По отношение на веществата, 
определени като приоритетни или 
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като приоритетни опасни вещества 
съгласно Директива 2000/60/ЕО, 
Европейската комисия гарантира 
предприемането на мерки за контрол, 
установени съгласно приложимото 
законодателство на Европейския 
съюз, наред с другото:
a) за веществата, които попадат в 
обхвата на Регламент (EО) № 
1907/2006, Европейската комисия 
изисква, в съответствие с член 57, 
буква е) от него Европейската агенция 
по химикалите (ЕСНА) да изготви 
досие за евентуално включване на 
съответното вещество в приложение 
XIV. Досието може да се ограничава 
до позоваване на вписване в 
приложение I към настоящата 
директива.
б) за приоритетните вещества и 
приоритетните опасни вещества, 
при които рискът идва основно от 
емисии от вносни изделия, 
Европейската комисия налага 
ограничение съгласно член 68, 
параграф 1 от Регламент (EО) № 
1907/2006.
2. По отношение на вещества, които 
са определени като приоритетни и 
приоритетни опасни вещества 
съгласно тази директива и попадат в 
обхвата на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, държавите членки 
и Европейската комисия гарантират 
предприемането на мерки за контрол, 
наред с другото:
a) за приоритетните вещества 
преоценката или подновяването на 
разрешението гарантира 
постепенното намаляване на 
изпусканите във водата емисии;
б) за приоритетните опасни 
вещества преоценката осигурява 
заместването на веществото. При 
липса на алтернативи може да се 
предостави одобрение, което да е в 
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сила за ограничен период и за 
затворени системи.
в) всички одобрения на пестициди, 
определени като приоритетни опасни 
вещества, се оттеглят и 20 години 
след включването на веществото в 
списъка на приоритетните опасни 
вещества може да не бъде дадено ново 
одобрение.
3. По отношение на веществата, 
които са определени като 
приоритетни и приоритетни опасни 
вещества съгласно настоящата 
директива и попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) № 528/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 година относно 
предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди1, в сила от 1 
септември 2013 г., държавите членки 
и Европейската комисия гарантират, 
че няма да се предоставя одобрение, 
освен ако не са изпълнени условията, 
посочени в член 5, параграф 2 от 
посочения регламент.“

_____________________
1 ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

Or. en

(Заменя изменение 89.)

Обосновка

Съгласно Рамковата директива за водите Европейският парламент и Съветът 
предприемат специфични мерки срещу замърсяването на водите от отделни или от 
групи замърсители, а Комисията представя предложения за контрол на 
постепенното намаляване на освобождаването, емисиите и загубите на 
приоритетни вещества и по-конкретно, за прекратяване или постепенно премахване 
на освобождаването на приоритетни опасни вещества и на емисиите и загубите от 
тях.

Изменение 237
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 2 – точка 3a (нова)
Директива 2008/105/ЕО
Член 7 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 7, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Тази оценка по-специално засяга 
необходимите усилия в съответствие 
с член 16, параграф 6 по отношение на 
ефективността на мерките, въведени 
от държавите членки по силата на 
членове 9, 10 и 16, параграф 8 от 
Директива 2000/60/ЕО.“

Or. en

Изменение 238
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
Директива 2008/105/ЕО
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива на всеки 4 години. Ако е 
уместно, докладът се придружава от 
съответните предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 



AM\917996BG.doc 13/52 PE500.412v01-00

BG

живата част на екосистемата, според 
необходимото.

живата част на екосистемата, според 
необходимото. При извеждане на 
стойностите на СКОС за отделните 
вещества следва за смеси да се включи 
коефициент на отклонение 100.

Or. en

(Заменя изменение 94.)

Обосновка

Включването на допълнителен коефициент на отклонение е най-практичният начин 
за отчитане на въздействието при комбиниране, когато липсва конкретна 
информация за точния състав на сместа. Коефициентите на отклонение в момента 
не отчитат токсичността на смесите и определянето на отделни качествени 
стандарти за веществата е лишено от смисъл във връзка със сложните смеси, които 
реално съществуват в околната среда.

Изменение 239
Christa Klaß

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
Директива 2008/105/ЕО
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
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необходимото. необходимото. При определянето и във 
всички съответни предложения 
трябва да се осигури съгласуваност 
със съществуващите разрешения и 
оценки в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, както и с 
Директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. de

Изменение 240
Christa Klaß

Предложение за директива
Член 2 – точка 5
Директива 2008/105/ЕО
Член 8а – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) от оценката на химичното 
състояние следва да бъдат изключени 
повсеместно присъстващите, 
устойчивите, биоакумулативните и 
токсичните вещества, при условие че 
за някое от тези вещества геогенната 
фонова концентрация в оценявания 
повърхностен воден обект е над 
стандартите за качество на 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Трябва да се вземе предвид, че много от включените в списъка вещества (метали, 
хормони и т.н.), макар и в незначителни количества, се срещат естествено във 
водите. Тази геогенна фонова концентрация трябва да се вземе предвид. Първият 
параграф от предложението на Комисията не засяга целите и задълженията 
съгласно член 4, параграф 1, буква а), член 11, параграф 3, буква к) и член 16, 
параграф 6 от Директива 2000/60/ЕО.
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Изменение 241
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – точка 5
Директива 2008/105/EО
Член 8a – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършват не толкова интензивен 
мониторинг, колкото се изисква за 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 3, параграф 4 от настоящата 
директива и приложение V към 
Директива 2000/60/ЕО, при условие че 
мониторингът е представителен и вече 
съществуват солидни статистически 
базови данни по отношение на 
наличието на тези вещества във водната 
среда, които обхващат най-малко един 
шестгодишен цикъл на планиране на 
управлението на речния басейн.

б) да извършват не толкова интензивен 
мониторинг, колкото се изисква за 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 3, параграф 4 от настоящата 
директива и приложение V към 
Директива 2000/60/ЕО, при условие че 
мониторингът е представителен и вече 
съществуват солидни статистически 
базови данни по отношение на 
наличието на тези вещества във водната 
среда, които обхващат най-малко един 
шестгодишен цикъл на планиране на 
управлението на речния басейн.
Мониторингът може да се извършва 
само в рамките на едногодишен цикъл
в периода на валидност на плановете 
за управление на водите с честота 
веднъж на 3 месеца във водите и
веднъж за другите матрици, когато 
не са регистрирани никакво 
нарастване на концентрациите на 
тези вещества и промяна на
тенденцията в рамките на първите 6 
години.

Or. pl

Изменение 242
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 1 – подпараграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 
25 вещества или групи вещества и 
посочва матрицата за мониторинг за 
всяко вещество. Веществата се избират 
сред онези, за които наличната 
информация сочи, че могат да 
представляват съществен риск на 
равнище Съюз за или посредством 
водната среда. При избора на 
веществата за списъка за наблюдение 
Комисията взема предвид цялата 
налична информация, включително 
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите-
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 
10 вещества или групи вещества и 
посочва матрицата за мониторинг за 
всяко вещество. Веществата се избират 
сред онези, за които наличната 
информация сочи, че могат да 
представляват съществен риск на 
равнище Съюз за или посредством 
водната среда. При избора на 
веществата за списъка за наблюдение 
Комисията взема предвид цялата 
налична информация, включително 
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите-
членки съгласно член 5 и член 8 от
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Or. pl

Изменение 243
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/ЕО 
Член 8б – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25 

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25 
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вещества или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда. При избора 
на веществата за списъка за наблюдение 
Комисията взема предвид цялата 
налична информация, включително 
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите 
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

вещества или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда. Следва да 
се отдаде приоритет на онези 
вещества, за които наличните данни 
от мониторинга за целите на 
приоритизирането не са достатъчни. 
При избора на веществата за списъка за 
наблюдение Комисията взема предвид 
цялата налична информация, 
включително резултатите от 
процедурата за приоритизиране, 
извършена в контекста на 
настоящата директива,
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите-
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Or. en

(Заменя изменение 110.)

Обосновка

В хода на подготовката на настоящия преглед на приоритетни вещества 
Европейската комисия започна подбора със списък от 2 000 химични вещества. 
Редовният поток от данни, идващ от мониторинга на веществата в списъка за 
наблюдение, прави по-ефективен процеса на приоритизиране. Съществуващите данни 
от мониторинга следва да бъдат вземани под внимание, както и новите научни 
резултати. Целесъобразно е да се използват съществуващите данни, получени при 
подготовката на настоящото предложение.
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Изменение 244
Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО 
Член 8б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
изготвянето на списъка за 
наблюдение, посочен в параграф 1 от 
настоящия член.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
допълването и когато е необходимо, 
актуализирането на списъка за 
наблюдение, посочен в параграф 1 от 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 245
Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията изготвя първия списък
за наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…].

3. Списъкът за наблюдение, посочен в 
параграф 1, съдържа веществата, 
които вече са посочени в 
приложение II, допълва се от 
Комисията до[…] и когато е 
необходимо, се актуализира.

Or. fr

Изменение 246
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/ЕО
Член 8б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…].

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…] въз основа на научен процес, 
основан на обективни и прозрачни 
критерии, в който участват 
държавите членки и въпросните 
заинтересовани страни.

Or. en

(Заменя изменение 132.)

Обосновка

Веществата, които ще бъдат включени в първия списък за наблюдение, трябва да 
бъдат подбрани въз основа на обективни критерии и с участието на всички 
заинтересовани страни. По този начин може да се гарантира, че веществата, за 
които не е необходим мониторинг, не са включени в списъка за наблюдение и 
вследствие на това лесно ще бъдат избегнати разходи за ненужен мониторинг.

Изменение 247
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 4 – подпараграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 12 месеца, 
който започва в срок от 3 месеца от
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение.

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 12 месеца, 
считано от първия ден на годината, 
но не по-рано от изтичането на 6
месеца от включването на съответното 
вещество в списъка за наблюдение.
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Or. pl

Изменение 248
Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 12 месеца, 
който започва в срок от 3 месеца от 
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение.

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 6 месеца, който 
започва в срок от 3 месеца от 
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение.

Or. fr

Изменение 249
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/ЕО
Член 8б – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При избора на представителни станции, 
честота и време за извършване на 
мониторинга за всяко вещество, 
държавите членки вземат под внимание 
моделите на употребата му. Честотата 
на извършване на мониторинг е не по-
малка от веднъж годишно.

При избора на представителни станции, 
честота и време за извършване на 
мониторинга за всяко вещество, 
държавите членки вземат под внимание 
моделите на употребата му. Честотата 
на извършване на мониторинг е не по-
малка от пет пъти годишно, с 
минимален интервал от 2 месеца.

Or. en
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(Заменя изменение 141.)

Обосновка

С цел да се осигури добро качество на данните от мониторинга и да се постигнат 
надеждни резултати за вземане на бъдещи решения, мониторингът трябва да се 
извършва поне пет пъти годишно.

Изменение 250
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 
от 18 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение и 
на всеки 12 месеца след това, докато 
веществото е в списъка. Докладът 
включва информация за 
представителността на станцията и 
стратегията за мониторинг.

5. Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 
от 18 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение и 
на всеки 12 месеца след това, докато 
веществото е в списъка. Докладът 
включва информация за 
местоположението на станцията и 
стратегията за мониторинг.

Or. pl

Изменение 251
Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 2 – точка 6а (нова)
Директива 2008/105/EО
Параграф 8в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Добавя се следният член:
„Член 8в
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Специални разпоредби относно 
фармацевтичните вещества

В съответствие с член 16, параграф 9 
от Директива 2000/60/ЕО в срок от 
2 години Комисията изготвя 
стратегия срещу замърсяването на 
водите с фармацевтични продукти. 
По-специално тя включва:
– предложения за отделяне на по-
голямо внимание, ако е необходимо, на 
въздействията на лекарствените 
продукти върху околната среда в 
рамките на процедурата за пускане на 
пазара на лекарствени продукти 
(Директива 2001/83/ЕО, 
Директива 2011/83/ЕС, 
Регламент 726/2004/ЕО);
– оценка на рисковете, свързани с 
наличието на лекарствени продукти 
във водната среда, и предложения за 
тяхното намаляване;
– елементи, позволяващи да се оцени 
съотношението между разходите и 
ефективността на предложените 
мерки.
За установяването на тази 
стратегия Комисията се подпомага 
от комитета, споменат в член 21 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. fr

Изменение 252
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – точка 10a (нова)
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – част Б – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. В приложение I, част Б точка 3 
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се заменя със следното:
3. Стандартите за качество на 
околната среда, установени в 
настоящото приложение, се 
изразяват като общи концентрации в 
цялата водната проба, с изключение 
на кадмий, олово, живак и никел 
(наричани по-долу „метали“). За 
металите СКОС се отнасят до 
концентрацията на разтворени 
вещества, т.е. разтворената фаза на 
водната проба, получена чрез 
филтриране през филтър с диаметър 
на порите 0.45 μm или чрез всяка друга 
еквивалентна предварителна 
обработка или, когато е посочено, до 
бионаличната концентрация.
При сравнение на резултатите от 
мониторинга със СКОС държавите 
членки могат да вземат предвид:
а) естествените фонови 
концентрации на металите и 
техните съединения, ако те пречат 
за постигане на съответствие със 
стойностите на СКОС; и
б) твърдостта, pH или други 
параметри за качество на водата, 
които оказват влияние върху 
бионаличността на металите, при 
което бионаличните концентрации се 
определят с помощта на подходящи 
модели за бионаличност.

Or. it

Изменение 253
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До ...* държавите членки 
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съобщават на Комисията 
съответните мерки, установени по 
силата на членове 9, 10 и 16, параграф 
8 от Директива 2000/60/ЕО, за 
контрол на емисиите на
приоритетни вещества и 
стимулиране на алтернативи и нови 
технологии или методи за контрол. В 
този контекст държавите членки по-
специално изготвят доклад относно 
опита си в рамките на публичния 
сектор, научно-технически 
сътрудничества, планове за 
заместване и икономически стимули. 
Този доклад следва да се оповести 
публично на уеб страницата на 
Комисията до ...**.
_________________
* ОВ, моля, въведете дата: *3 години 
след влизането в сила на настоящата 
директива.
** ОВ, моля, въведете дата: *4 години 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 254
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 41
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 41

Текст, предложен от Комисията

(41) 52315-07-8 257-842-9 Циперметрин

Изменение

заличава се
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Or. pl

Изменение 255
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 43
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 43

Or. pl

Изменение 256
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 46
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 46

Or. fr

Текст, предложен от Комисията

(43) не се прилага не се 
прилага

Хексабромоциклододекани  
(HBCDD)

X

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(46) 57-63-6 200-342-2 17алфа-етинилестрадиол

Изменение

заличава се
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Изменение 257
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 46
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 46

Or. pl

Изменение 258
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 47
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 47

Or. fr

Изменение 259
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 47

Текст, предложен от Комисията

(46) 57-63-6 200-342-2 17алфа-етинилестрадиол

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(47) 50-28-2 200-023-8 17бета-естрадиол

Изменение

заличава се
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Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 47

Or. pl

Изменение 260
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 48
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 48

Or. fr

Изменение 261
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение I – таблица – ред 48
Директива 2000/60/EО
Приложение X – таблица – ред 48

Текст, предложен от Комисията

(47) 50-28-2 200-023-8 17бета-естрадиол

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(48) 15307-79-6 239-346-4 Диклофенак

Изменение

заличава се
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Or. pl

Изменение 262
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица – заглавен ред
Директива 2008/105/ЕО
Приложение І – таблица – заглавен ред

Текст, предложен от Комисията

(48) 15307-79-6 239-346-4 Диклофенак

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

№ Наименов
ание на 
вещество
то

номер 
по CAS

СГС—
СКОС
Вътрешни 
повърхно
стни води

СГС—
СКОС
Други 
повърхно
стни води

МДК—
СКОС
Вътрешни 
повърхност
ни води

МДК—
СКОС
Други 
повърхност
ни води

СКОС

Флора 
и 
фауна

Изменение

№ Наименов
ание на 
вещество
то

CAS 
номер

СГС—
СКОС1

Вътрешни 
повърхно
стни води

СГС—
СКОС1

Други 
повърхно
стни води

МДК—
СКОС1

Вътрешни 
повърхност
ни води

МДК—
СКОС
Други 
повърхност
ни води

СКОС

Флора 
и 
фауна

__________________________
1 За повърхностни водни обекти, използвани за осигуряване на вода, предназначена
за консумация от човека, държавите членки определят по-строги СКОС в 
съответствие с член 3, параграф 1, алинея 1а от настоящата директива. 
Веществата, които ще се разглеждат по този начин, включват вещества 1, 3, 4, 
10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29б, 36 и 38.
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Or. en

Изменение 263
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 5
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 5

Or. de

Обосновка

Лошите или липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори 
за безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество 
на околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 264
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 5
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 5

Текст, предложен от Комисията

(5) Бромирани 
дифенилетери

32534819 4,9х10-

8
2,4х10-

9
0,14 0,014 0,0085

Изменение

(5) Бромирани 
дифенилетери

32534819 0,0005 0,0002 Не се 
прилага

Не се 
прилага

Не се 
прилаг
а
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Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите и 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с високи фактори за безопасност. По 
отношение на математически изведените стандарти за качество на околната среда, 
които се намират отчасти много под аналитичната граница на откриване, липсва 
баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за изпълнение.

Изменение 265
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 15
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 15

Or. de

Обосновка

Лошите или липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори 

Текст, предложен от Комисията

(5) Бромирани 
дифенилетери

32534819 4,9х10-

8
2,4х10-

9
0,14 0,014 0,0085

Изменение

(5) Бромирани 
дифенилетери

32534819 0,0005 0,0002 Не се 
прилага

Не се 
прилага

Не се 
прилаг
а

Текст, предложен от Комисията

(15) Флуорантен 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Изменение

(15) Флуорантен 206440 0,1 0,1 1 1 -
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за безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество 
на околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 266
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 15
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 15

Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите и 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с високи фактори за безопасност. По 
отношение на математически изведените стандарти за качество на околната среда, 
които се намират отчасти много под аналитичната граница на откриване, липсва 
баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за изпълнение.

Изменение 267
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 21
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 21

Текст, предложен от Комисията

(15) Флуорантен 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Изменение

(15) Флуорантен 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Обосновка

Лошите или липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори 
за безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество 
на околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 268
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 21
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 21

Текст, предложен от Комисията

(21) Живак и 
неговите 
съединения

7439976 0,07 0,07 20

Изменение

(21) Живак и 
неговите 
съединения

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Текст, предложен от Комисията

(21) Живак и 
неговите 
съединения

7439976 0,07 0,07 20

Изменение

(21) Живак и 
неговите 
съединения

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичните граници на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 269
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 22
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 22

Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Съотношението на средната годишна стойност и максималната 
разрешена концентрация трябва да бъде съгласувано. При тези вещества това не е 
налице.

Изменение 270
Thomas Ulmer

Текст, предложен от Комисията

(22) Нафталин 91203 2 2 130 130

Изменение

(22) Нафталин 91203 ? ? ? ? ?
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Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 22
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 22

Or. de

Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи.

Изменение 271
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 35
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 35

Текст, предложен от Комисията

(22) Нафталин 91203 2 2 130 130

Изменение

(22) Нафталин 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите и 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с високи фактори за безопасност. По 
отношение на математически изведените стандарти за качество на околната среда, 
които се намират отчасти много под аналитичната граница на откриване, липсва 
баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за изпълнение. Освен 
това за определянето на толкова ниски концентрации липсват единни, подходящи 
аналитични методи.

Изменение 272
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 35
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 35

Текст, предложен от Комисията

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 6,5х10-

4
1,3х10-

4
36 7,2 9,1

Изменение

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение.

Изменение 273
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 35
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 35

Текст, предложен от Комисията

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 6,5х10-

4
1,3х10-

4
36 7,2 9,1

Изменение

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1



AM\917996BG.doc 37/52 PE500.412v01-00

BG

Or. de

Обосновка

Предложената пределно допустима стойност за СГС–СКОС за перфлуорооктан 
сулфонова киселина и нейните производни (PFOS) не може да се открие аналитично. 
Откриването може да се осъществи само при стойност до 25 ng/L при пречистени 
отпадъчни води. Освен това към повърхностните води би се прилагала по-строга 
пределно допустима стойност, отколкото към питейната вода. По силата на 
Директива 2006/122/ЕО PFOS подлежат на широка забрана за употреба и са 
разрешени в ЕС още само в галванотехниката, тъй като досега в тази област не 
съществуват алтернативи. Галванотехниката представлява малък, но значим 
икономически отрасъл от гледна точка на създаването на промишлена добавена 
стойност в ЕС.

Изменение 274
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 38
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 38

Текст, предложен от Комисията

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 6,5х10-

4
1,3х10-

4
36 7,2 9,1

Изменение

(35) Перфлуороокта
н сулфонова 
киселина и 
нейните 
производни 
(PFOS)

1763-23-1 2,5х10-2 2,5х10-2 36 7,2 9,1
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Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Съотношението на средната годишна стойност и максималната 
разрешена концентрация трябва да бъде съгласувано. При тези вещества това не е 
налице.

Изменение 275
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 38
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 38

Or. de

Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 

Текст, предложен от Комисията

(38) Аклонифен 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Изменение

(38) Аклонифен 74070-46-5 ? ? ? ?

Текст, предложен от Комисията

(38) Аклонифен 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Изменение

(38) Аклонифен 74070-46-5 ? ? ? ?
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липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи.

Изменение 276
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 41
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 41

Or. pl

Изменение 277
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 41
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 41

Or. de

Текст, предложен от Комисията

(41) Циперметрин 52315-07-8 8х10-5 8х10-6 6х10-4 6х10-5

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(41) Циперметрин 52315-07-8 8х10-5 8х10-6 6х10-4 6х10-5

Изменение

(41) Циперметрин 52315-07-8 ? ? ? ?
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Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 278
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 41
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 41

Or. de

Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи.

Изменение 279
Peter Liese

Текст, предложен от Комисията

(41) Циперметрин 52315-07-8 8х10-5 8х10-6 6х10-4 6х10-5

Изменение

(41) Циперметрин 52315-07-8 ? ? ? ?
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Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 42
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 42

Or. de

Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 280
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 42
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 42

Or. de

Текст, предложен от Комисията

(42) Дихлорфос 62-73-7 6х10-4 6х10-5 7х10-4 7х10-5

Изменение

(42) Дихлорфос 62-73-7 ? ? ? ?

Текст, предложен от Комисията

(42) Дихлорфос 62-73-7 6х10-4 6х10-5 7х10-4 7х10-5

Изменение

(42) Дихлорфос 62-73-7 ? ? ? ?



PE500.412v01-00 42/52 AM\917996BG.doc

BG

Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи.

Изменение 281
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 43
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 43

Or. pl

Изменение 282
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 43
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 43

Текст, предложен от Комисията

(43) Хексабромо
циклододек
ан
(HBCDD)

Виж. бележка под 
линия 12 в 
приложение X към
Директива 2000/60/Е
О

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Изменение

заличава се
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Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи.

Изменение 283
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 44
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 44

Текст, предложен от Комисията

(43) Хексабромоцик
лододекан 
(HBCDD)

Виж бележка под 
линия 12 в 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Изменение

(43) Хексабромоцик
лододекан 
(HBCDD)

Виж бележка под 
линия 12 в 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО

? ? ? ?
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Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Освен това за определянето на толкова ниски концентрации липсват 
единни, подходящи аналитични методи.

Изменение 284
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 45
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 45

Or. de

Текст, предложен от Комисията

(44) Хептахлор
и
хептахлор 
епоксид

76-44-8 /
1024-57-3

2х10-7 1х10-8 3х10-4 3х10-5 6,7х10-3

Изменение

(44) Хептахлор
и
хептахлор 
епоксид

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Текст, предложен от Комисията

(45) Тербутрин 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Изменение

(45) Тербутрин 886-50-0 ? ? ? ?
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Обосновка

Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Съотношението на средната годишна стойност и максималната 
разрешена концентрация трябва да бъде съгласувано. При тези вещества това не е 
налице.

Изменение 285
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 45
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – таблица – ред 45

Or. de

Обосновка

Стойностите трябва да се понижат, за да могат да се спазват в средносрочен план.
Методологията за извеждане на стандартите за качество на околната среда е 
изложена в недостатъчна степен в предложението на Комисията. Лошите или 
липсващите данни бяха компенсирани в случая с твърде високи фактори за 
безопасност. По отношение на математически изведените стандарти за качество на 
околната среда, които се намират отчасти много под аналитичната граница на 
откриване, липсва баланс между риск и полза, както и оценка на пригодността за 
изпълнение. Липсват единни и подходящи аналитични методи

Изменение 286
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 46
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 46

Текст, предложен от Комисията

(45) Тербутрин 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Изменение

(45) Тербутрин 886-50-0 ? ? ? ?
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Изменение 287
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 46
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 46

Or. pl

Изменение 288
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 47
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 47

Текст, предложен от Комисията

(46) 17алфа-
етинилестрадиол

57-63-6 3,5x10-5 7x10-6 Не се 
прила
га

Не се 
прила
га

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(46) 17алфа-
етинилестрадиол

57-63-6 3,5х10-5 7х10-

6
не се 
прилага

не се 
прилага

Изменение

заличава се
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Изменение 289
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 47
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 47

Or. pl

Изменение 290
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 48
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 48

Текст, предложен от Комисията

(47) 17бета-естрадиол 50-28-2 4x10-4 8x10-5 Не се 
прила
га

Не се 
прила
га

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(47) 17бета-естрадиол 50-28-2 4х10-4 8х10-5 не се 
прилага

не се 
прилага

Изменение

заличава се
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Изменение 291
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение II – таблица – ред 48
Директива 2008/105/EО
Приложение I – таблица – ред 48

Or. pl

Изменение 292
Riikka Manner

Предложение за директива
Приложение II – бележка под линия 13
Директива 2008/105/ЕО
Приложение I – част А – бележка под линия 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13 Тези СКОС се отнасят до 13 Тези СКОС се отнасят до 

Текст, предложен от Комисията

(48) Диклофенак 15307-79-6 0,1 0,01 Не се 
прилага

Не се 
прилага

Изменение

заличава се

Текст, предложен от Комисията

(48) Диклофенак 15307-79-6 0,1 0,01 не се 
прилага

не се 
прилага

Изменение

заличава се
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бионалични концентрации на 
веществата.

бионалични концентрации на 
веществата.При условие че 
биотичният Лиганд модел не е 
подходящ за условията в дадена 
държава членка, държавата членка 
може да използва СКОС, предвидени в 
настоящата директива.

Or. fi

Обосновка

Предложените нови СКОС са определени въз основа на биотичния Лиганд модел. Този 
модел е подходящ само за вътрешни води, където условията са същите, като 
референтните условия на този метод. Изпитвания на метода в морски води все още 
не са налице. Тъй като тук все още съществуват значителни пропуски, настоящият 
СКОС за никел трябва да остане в сила и методите за определяне на бионаличността 
на метали трябва да се разработят така, че да могат да се използват за измерване 
на бионаличността във вътрешните и морските води навсякъде в Европа.

Изменение 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Приложение ІIa (ново)
Директива 2008/105/ЕО
Приложение ІI (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

„ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ВЕЩЕСТВА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ, НАРЕД С ДРУГОТО, В ПЪРВИЯ СПИСЪК ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ, СЪСТАВЕН ОТ КОМИСИЯТА

CAS номер1 ЕС номер2 Наименование на веществото

57-63-6 200-342-2 17алфа-етинилестрадиол

50-28-2 200-023-8 17бета-естрадиол

15307-79-6 239-346-4 Диклофенак



PE500.412v01-00 50/52 AM\917996BG.doc

BG

__________________________
1 CAS: Службата, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
(Chemical Abstracts Service).
2 ЕС–номер: Списък на Европейската инвентаризация на наличните търговски 
химически вещества (EINECS) или Европейския списък на нотифицираните химически 
вещества (ELINCS).

Or. en

Обосновка

Етинилестрадиол, естрадиол и диклофенак са преминали през цялостен процес на 
научна оценка, който не е могъл да даде отговор на всички научни въпроси; например 
не е било възможно да се разгледат новите данни от изследването на диклофенак. 
Включването на тези вещества в списъка за наблюдение би дало възможност на 
научната общност да събере повече данни и да вземе информирано решение.

Изменение 294
Linda McAvan

Предложение за директива
Приложение ІIa (ново)
Директива 2008/105/ЕО
Приложение ІI (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

„ПРИЛОЖЕНИЕ II 
ВЕЩЕСТВА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ, НАРЕД С ДРУГОТО, В ПЪРВИЯ СПИСЪК ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ, СЪСТАВЕН ОТ КОМИСИЯТА

CAS номер1 ЕС номер2 Наименование на веществото

57-63-6 200-342-2 17алфа-етинилестрадиол

50-28-2 200-023-8 17бета-естрадиол

15307-79-6 239-346-4 Диклофенак
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__________________________
1 CAS: Службата, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
(Chemical Abstracts Service).
2 ЕС–номер: Списък на Европейската инвентаризация на наличните търговски 
химически вещества (EINECS) или Европейския списък на нотифицираните химически 
вещества (ELINCS).

Or. en

Обосновка

Не е ясно какви са концентрациите на тези вещества във водите на ЕС, тъй като 
Комисията разполага само с данни от мониторинга от 2 държави членки за Е2 и от 3 
държави членки за ЕЕ2. Необходими са повече данни, а ГД „Здравеопазване и 
потребители“ в момента провежда изследване, с цел да установи мащаба на 
проблема със замърсяването на почвата, водите и др. с фармацевтични остатъци —
включително влиянието му върху общественото здраве.

Изменение 295
Sophie Auconie

Предложение за директива
Приложение IIа (ново)
Директива 2008/105/EО
Приложение II (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

„ПРИЛОЖЕНИЕ II
ВЕЩЕСТВА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ, НАРЕД С ДРУГОТО, В ПЪРВИЯ СПИСЪК ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ, СЪСТАВЕН ОТ КОМИСИЯТА

номер по CAS1 ЕС номер2 Наименование на веществото
1066-51-9 Не се прилага Амино-метилова фосфониева киселина 

(АМФК)
298-46-4 206-062-7 Карбамазепин
57-12-5 Не се прилага Свободен цианид
1071-83-6 213-997-4 Глифосат
15687-27-1 239-784-6 Ибупрофен
3380-34-5 222-182-2 Триклозан
9029-97-4 231-175-3 Цинк и неговите съединения
57-63-6 200-342-2 17алфа-етинилестрадиол
50-28-2 200-023-8 17бета-естрадиол
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15307-79-6 239-346-4 Диклофенак
__________________________
1 CAS: Службата, предоставяща обобщена информация за химическите вещества 
(Chemical Abstracts Service).
2 ЕС–номер: Списък на Европейската инвентаризация на наличните търговски 
химически вещества (EINECS) или Европейския списък на нотифицираните химически 
вещества (ELINCS).

Or. fr


