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Τροπολογία 226
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Σύμφωνα με το άρθρο 191 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την 
εκπόνηση της περιβαλλοντικής της 
πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει 
υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και 
τεχνικά δεδομένα, τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές 
της Ένωσης, τα πλεονεκτήματα και τις 
επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν 
από τη δράση ή την απουσία δράσης και 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της Ένωσης στο σύνολό της και την 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της. 
Στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής 
και αναλογικής πολιτικής για τη χημική 
ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
του καταλόγου των ουσιών 
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως 
μεταξύ άλλων οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Στο 
πλαίσιο αυτό, η θεμελιώδης αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» σύμφωνα με την 
ΟΠΥ (2000/60/EG) πρέπει να τηρείται με 
συνέπεια.

Or. de

Τροπολογία 227
Christa Klaß
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», τα μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών πρέπει να εφαρμόζονται, αν 
είναι δυνατόν, ήδη στην άμεση πηγή τους 
και όχι αφού έχουν ήδη φθάσει τα 
επιφανειακά ύδατα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην εφαρμογή του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
διάχυτες και έμμεσες εκπομπές. Πολλές από τις ουσίες του καταλόγου δεν εισέρχονται άμεσα 
αλλά έμμεσα στα επιφανειακά ύδατα. Οι εκπομπές αυτές πρέπει να ελαχιστοποιηθούν σε όλη 
την ΕΕ, ούτως ώστε τα μέτρα για την προστασία των επιφανειακών υδάτων να είναι όσο το 
δυνατόν οικονομικά αποδοτικά.

Τροπολογία 228
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Για ορισμένες ουσίες, τα ΠΠΠ με 
βάση οικοτοξικολογικά δεδομένα και 
σχετικές εκτιμήσεις δεν εξασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας όσον αφορά 
τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης που 
προέρχεται από επιφανειακά ύδατα, 
σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ της 3ης 
Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης1, 
καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με 
το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Δεδομένου ότι δεν 
προορίζονται όλες οι επιφανειακές 
υδάτινες μάζες για χρήση ως πηγές 
άντλησης πόσιμου ύδατος, κρίνεται 



AM\917996EL.doc 5/50 PE500.412v01-00

EL

σκόπιμο να τεθούν, κατά περίπτωση, 
αυστηρότερα ΠΠΠ σε επίπεδο κρατών 
μελών.
___________________
1 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32

Or. en

Τροπολογία 229
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Μελέτες αποδεικνύουν ότι τα 
φαρμακευτικά κατάλοιπα μπορούν να 
αποτελέσουν κίνδυνο για το υδάτινο 
περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό πρέπει, 
επομένως, να ρυθμιστεί άμεσα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση την 
καλύτερη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας. Πρέπει να 
εκπονηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας με 
βάση περισσότερο αξιόπιστα δεδομένα 
παρακολούθησης, τα οποία θα είναι 
συγκρίσιμα σε επίπεδο ΕΕ. Ο μηχανισμός 
του καταλόγου επιτήρησης που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία πρέπει 
να επιτρέπει τη συλλογή των δεδομένων 
που απαιτούνται για τη μελλοντική 
επανεξέταση του καταλόγου ουσιών 
προτεραιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 9 της ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ, η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
κατάρτιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης των 
υδάτων με φαρμακευτικές ουσίες. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις 
με στόχο την προώθηση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κατά τη διάθεση των 
ουσιών αυτών στην αγορά, καθώς και την 
εξεύρεση μέτρων για την 
αποτελεσματικότερη μείωση της 
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επικινδυνότητας σε αποδεκτό επίπεδο. Η 
Επιτροπή βασίζεται, εν προκειμένω, στην 
κοινή στρατηγική εφαρμογής της ΟΠΥ, 
στους φορείς που συμμετέχουν στην 
παρακολούθηση αναδυόμενων 
περιβαλλοντικών ρύπων (NORMAN) και 
στο Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Or. fr

Τροπολογία 230
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος 
θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και 
υψηλής ποιότητας στοιχεία 
παρακολούθησης σχετικά με τη 
συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο 
περιβάλλον με εστίαση στους 
αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες 
για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη 
συλλογή τέτοιων στοιχείων σε όλες τις 
λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης.
Για να διατηρηθεί το κόστος της 
παρακολούθησης σε λογικό επίπεδο, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε 
περιορισμένο αριθμό ουσιών, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται προσωρινά σε 
κατάλογο επιτήρησης, και σε 
περιορισμένο αριθμό σημείων 
παρακολούθησης, παρέχοντας όμως 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα που 
εξυπηρετούν το σκοπό της ενωσιακής 
διαδικασίας ιεράρχησης. Ο κατάλογος 
αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό 
χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στα 
νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς 
κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι 

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος 
θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και 
υψηλής ποιότητας στοιχεία 
παρακολούθησης σχετικά με τη 
συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο 
περιβάλλον με εστίαση στους 
αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες 
για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη 
συλλογή τέτοιων στοιχείων σε όλες τις 
λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης.
Για να διατηρηθεί το κόστος της 
παρακολούθησης σε λογικό επίπεδο, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε 
περιορισμένο αριθμό ουσιών και σε 
περιορισμένο αριθμό σημείων 
παρακολούθησης, παρέχοντας όμως 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα που 
εξυπηρετούν το σκοπό της ενωσιακής 
διαδικασίας ιεράρχησης. Ο κατάλογος 
αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό 
χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στα 
νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς 
κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι 
ρύποι και να αποτρέπει την 
παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο 



AM\917996EL.doc 7/50 PE500.412v01-00

EL

ρύποι και να αποτρέπει την 
παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο 
χρονικό διάστημα από ό,τι είναι 
απαραίτητο.

χρονικό διάστημα από ό,τι είναι 
απαραίτητο.

Or. pl

Τροπολογία 231
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 1.3.4 – Πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον πίνακα του σημείου 1.3.4 του 
παραρτήματος V της οδηγίας αυτής, η 
περιοδικότητας της παρακολούθησης για 
τις ουσίες προτεραιότητας σε ποταμούς, 
λίμνες και μεταβατικά και παράκτια 
ύδατα αυξάνεται από ένα μήνα σε τρεις 
μήνες.

Or. pl

Τροπολογία 232
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός: 
«Φυσικές συγκεντρώσεις»: οι 
συγκεντρώσεις στα ύδατα ουσίας που 
απαντάται στη φύση και δεν έχει 
δημιουργηθεί από τον άνθρωπο·

Or. pl
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Τροπολογία 233
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επιφανειακές υδάτινες μάζες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θέτουν 
αυστηρότερα ΠΠΠ για τις ουσίες για τις 
οποίες τα προαναφερθέντα ΠΠΠ δεν 
παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο 
προστασίας για τη διασφάλιση των 
αποθεμάτων πόσιμου ύδατος και για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 234
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τις ουσίες για τις οποίες 
εφαρμόζεται ΠΠΠ ως προς τα ιζήματα 
και/ή τους ζώντες οργανισμούς, τα κράτη 
μέλη παρακολουθούν την εκάστοτε ουσία 
στον σχετικό υλικό φορέα τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως, εκτός εάν οι τεχνικές 
γνώσεις και οι κρίσεις των 
εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν άλλη 
περιοδικότητα.

4. Για τις ουσίες για τις οποίες 
εφαρμόζεται ΠΠΠ ως προς τα ιζήματα 
και/ή τους ζώντες οργανισμούς, τα κράτη 
μέλη παρακολουθούν την εκάστοτε ουσία 
στον σχετικό υλικό φορέα τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως, ανά έξι έτη, εκτός εάν οι 
τεχνικές γνώσεις και οι κρίσεις των 
εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν άλλη 
περιοδικότητα.



AM\917996EL.doc 9/50 PE500.412v01-00

EL
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Τροπολογία 235
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3:
«(βα) και καταργείται στο διάστημα ενός 
κύκλου διαχείρισης».

Or. de

Τροπολογία 236
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α

Μέτρα ελέγχου
1. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας ή επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξασφαλίζει τη λήψη των 
μέτρων ελέγχου που ορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μεταξύ άλλων δε:
a) Για ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
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1907/2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί 
σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του 
κανονισμού αυτού από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 
να ετοιμάσει φάκελο για την ενδεχόμενη 
συμπερίληψη της ουσίας στο παράρτημα 
XIV. Ο φάκελος μπορεί να περιορίζεται 
σε απλή αναφορά σε καταχώρηση του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.
β) Για τις ουσίες προτεραιότητας και τις 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας στην 
περίπτωση των οποίων ο κίνδυνος 
προέρχεται κυρίως από εκπομπές 
εισαγόμενων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006.
2. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1107/2009, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνούν για τη 
λήψη μέτρων ελέγχου, όπως μεταξύ 
άλλων:
a) Για τις ουσίες προτεραιότητας, νέα 
αξιολόγηση ή ανανέωση της έγκρισης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
σταδιακή μείωση των εκπομπών στα 
ύδατα.
β) Για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητες η νέα αξιολόγηση πρέπει 
να εξασφαλίζει την αντικατάσταση της 
ουσίας. Αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις, μπορεί να χορηγείται έγκριση για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και για 
κλειστά συστήματα.
γ) Όλες οι εγκρίσεις φυτοφαρμάκων που 
έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας αποσύρονται, και δεν 
εκδίδεται νέα άδεια για 20 έτη από την 
υπαγωγή ουσίας στον κατάλογο των 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.
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3. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 
2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση βιοκτόνων1, με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2013, 
τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
χορηγείται καμιά έγκριση αν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
του κανονισμού αυτού.»

_____________________
1 ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 89.)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θεσπίζουν ειδικά μέτρα κατά της ρύπανσης των υδάτων με επιμέρους ρύπους ή ομάδες ρύπων, η 
δε Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις μέτρων ελέγχου για τη σταδιακή μείωση των απορρίψεων, 
των εκπομπών και των διαρροών ουσιών προτεραιότητας και ιδιαίτερα για την παύση ή τη 
σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, των εκπομπών και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας. 

Τροπολογία 237
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1:
«Η αξιολόγηση αυτή κατευθύνει κυρίως 
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τις απαραίτητες προσπάθειες σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παράγραφος 6, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 16 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.»

Or. en

Τροπολογία 238
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για τον χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
τον καθορισμό αντίστοιχων ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας ανά 
τέσσερα έτη. Συνοδεύει την έκθεση, κατά 
περίπτωση, με σχετικές προτάσεις, ιδίως 
προτάσεις για τον προσδιορισμό νέων 
ουσιών προτεραιότητας ή επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας ή για τον 
χαρακτηρισμό ορισμένων ουσιών 
προτεραιότητας ως επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας και τον καθορισμό 
αντίστοιχων ΠΠΠ για τα επιφανειακά 
ύδατα, τα ιζήματα και τους ζώντες 
οργανισμούς, κατά περίπτωση. Για τον 
προσδιορισμό της τιμής ΠΠΠ για 
επιμέρους ουσίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται συνδυαστική 
αβεβαιότητα μίγματος 100.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 94.)
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ενός παράγοντα αβεβαιότητας είναι ο ρεαλιστικότερος τρόπος για να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιδράσεις μίγματος όταν δεν είναι γνωστή η ακριβής σύνθεση του μίγματος. Οι 
τρέχοντες παράγοντες αβεβαιότητας δεν λαμβάνουν υπόψη την τοξικότητα των μιγμάτων, και ο 
καθορισμός προτύπων ποιότητας για επιμέρους ουσίες δεν έχει νόημα για τα σύνθετα 
περιβαλλοντικά μίγματα της πραγματικής ζωής.

Τροπολογία 239
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για τον χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
τον καθορισμό αντίστοιχων ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για τον χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
τον καθορισμό αντίστοιχων ΠΠΠ για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση. Για 
τον προσδιορισμό αυτό, καθώς και για 
οποιεσδήποτε άλλες σχετικές προτάσεις 
πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέπεια με 
άλλες υπάρχουσες διαδικασίες έγκρισης 
και αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006, του 
κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/8/ΕΚ, 
2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 240
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Οι πανταχού παρούσες, ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
της χημικής κατάστασης, εάν οι φυσικές 
συγκεντρώσεις μίας εξ αυτών των ουσιών 
στην εξεταζόμενη μάζα επιφανειακών 
υδάτων υπερβαίνουν τα πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι πολλές από τις ουσίες του καταλόγου (μέταλλα, 
ορμόνες κλπ) μπορεί να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο στα ύδατα, ακόμα και αν πρόκειται για 
ελάχιστες ποσότητες. Οι φυσικές αυτές συγκεντρώσεις πρέπει να συνυπολογίζονται. Το πρώτο 
εδάφιο της πρότασης της Επιτροπής εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των στόχων και των 
υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 στοιχείο ια) και στο άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 241
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διενεργούν λιγότερο εντατική 
παρακολούθηση από εκείνη που απαιτείται 
για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας 
οδηγίας και το παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική 
και ήδη υφίσταται στατιστικά ισχυρή 
γραμμή βάσης σχετικά με την παρουσία 
των ουσιών αυτών στο υδάτινο 
περιβάλλον, η οποία καλύπτει τουλάχιστον 
έναν εξαετή κύκλο προγραμματισμού της 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

(β) να διενεργούν λιγότερο εντατική 
παρακολούθηση από εκείνη που απαιτείται 
για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας 
οδηγίας και το παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική 
και ήδη υφίσταται στατιστικά ισχυρή
γραμμή βάσης σχετικά με την παρουσία 
των ουσιών αυτών στο υδάτινο 
περιβάλλον, η οποία καλύπτει τουλάχιστον 
έναν εξαετή κύκλο προγραμματισμού της 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. 
Η παρακολούθηση μπορεί να διενεργείται 
μόνο εντός κύκλου ενός έτους κατά την 
περίοδο εφαρμογής των σχεδίων 
διαχείρισης υδάτινου περιβάλλοντος, με 
συχνότητα ανά τρεις μήνες για τα ύδατα 
και ανά κύκλο ενός έτους για τους 
λοιπούς υλικούς φορείς, εφόσον δεν 
σημειωθεί αύξηση των συγκεντρώσεων 
των συγκεκριμένων ουσιών ή αλλαγή των 
τάσεων κατά την πρώτη εξαετία.

Or. pl

Τροπολογία 242
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8β – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα 
στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα 
για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι 
ουσίες επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις 
οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 10 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα 
στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα 
για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι 
ουσίες επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις 
οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
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ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
έργων, των προγραμμάτων των κρατών 
μελών για χαρακτηρισμό και 
παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
πληροφοριών σχετικά με τους όγκους 
παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις 
συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και τις 
επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
έργων, των προγραμμάτων των κρατών 
μελών για χαρακτηρισμό και 
παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
πληροφοριών σχετικά με τους όγκους 
παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις 
συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και τις 
επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. pl

Τροπολογία 243
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα 
στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα 
για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι 
ουσίες επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις 
οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα 
στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα 
για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι 
ουσίες επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις 
οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στις ουσίες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
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όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
έργων, των προγραμμάτων των κρατών 
μελών για χαρακτηρισμό και 
παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
πληροφοριών σχετικά με τους όγκους 
παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις 
συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και τις 
επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ* και 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

παρακολούθησης για τους σκοπούς του 
καθορισμού προτεραιότητας. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
καθορισμού προτεραιότητας που 
διεξάγεται στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, των ερευνητικών έργων, των 
προγραμμάτων των κρατών μελών για 
χαρακτηρισμό και παρακολούθηση βάσει 
των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των πληροφοριών σχετικά 
με τους όγκους παραγωγής, τα πρότυπα 
χρήσης, τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον 
και τις επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
όσων συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ* και 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 110.)

Αιτιολόγηση

Κατά την προετοιμασία της παρούσας επανεξέτασης των ουσιών προτεραιότητας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή άρχισε με την επιλογή 2000 χημικών ουσιών. Η τακτική ροή δεδομένων από την 
παρακολούθηση των ουσιών του καταλόγου επιτήρησης καθιστά τη διαδικασία καθορισμού 
προτεραιότητας αποτελεσματικότερη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα 
δεδομένα παρακολούθησης, καθώς επίσης τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα. Είναι σκόπιμο 
να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα δεδομένα που συλλέγονται κατά την προετοιμασία της 
παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 244
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του 
καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με τη συμπλήρωση 
και, εάν απαιτείται, την επικαιροποίηση
του καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 245
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μέχρι την [...].

3. Ο κατάλογος επιτήρησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1
περιλαμβάνει τις ουσίες που παρατίθενται 
ήδη στο παράρτημα ΙΙ και 
συμπληρώνεται και επικαιροποιείται, εάν 
απαιτείται, από την Επιτροπή μέχρι την 
[...]

Or. fr

Τροπολογία 246
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 



AM\917996EL.doc 19/50 PE500.412v01-00

EL

στην παράγραφο 1 μέχρι την [...]. στην παράγραφο 1 μέχρι την [...], βάσει 
επιστημονικής διαδικασίας με 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και 
με τη συμμετοχή των κρατών μελών και 
των ενδιαφερόμενων μερών.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 132.)

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που θα περιληφθούν στον πρώτο κατάλογο επιτήρησης πρέπει να προκύπτουν από 
διαδικασία επιλογής βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια και με τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί ότι δεν θα περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο επιτήρησης ουσίες που δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται, ώστε να αποφεύγεται 
εύκολα το κόστος της περιττής παρακολούθησης.

Τροπολογία 247
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
επιτήρησης σε επιλεγμένους
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών που αρχίζει εντός 3 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
επιτήρησης σε επιλεγμένους 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών που αρχίζει από την πρώτη μέρα 
του έτους και το νωρίτερο έξι μήνες από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

Or. pl

Τροπολογία 248
Sophie Auconie
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
επιτήρησης σε επιλεγμένους 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών που αρχίζει εντός 3 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
επιτήρησης σε επιλεγμένους 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
6 μηνών που αρχίζει εντός 3 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

Or. fr

Τροπολογία 249
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 b – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών 
σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού 
σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η 
παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών 
σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού 
σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η 
παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον πέντε φορές ετησίως με 
ελάχιστο μεσοδιάστημα δύο μηνών.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 141.)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα των δεδομένων παρακολούθησης και να 
επιτυγχάνονται αξιόπιστα αποτελέσματα για τη μελλοντική λήψη αποφάσεων, η συχνότητα 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές ετησίως.
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Τροπολογία 250
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8β – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης που 
διενεργούν βάσει της παραγράφου 4, εντός 
18 μηνών από την εγγραφή της ουσίας 
στον κατάλογο επιτήρησης και, στη 
συνέχεια, ανά 12 μήνες για την περίοδο 
κατά την οποία η ουσία παραμένει στον 
κατάλογο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
στοιχεία για τον αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα του σταθμού και τη 
στρατηγική παρακολούθησης.

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης που 
διενεργούν βάσει της παραγράφου 4, εντός 
18 μηνών από την εγγραφή της ουσίας 
στον κατάλογο επιτήρησης και, στη 
συνέχεια, ανά 12 μήνες για την περίοδο 
κατά την οποία η ουσία παραμένει στον 
κατάλογο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
στοιχεία για την τοποθεσία του σταθμού 
και τη στρατηγική παρακολούθησης.

Or. pl

Τροπολογία 251
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8γ

Ειδικές διατάξεις για τις φαρμακευτικές 
ουσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή 
καταρτίζει εντός δύο ετών στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των 
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υδάτων με φαρμακευτικές ουσίες. Η 
στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:
- προτάσεις με στόχο να λαμβάνονται 
περισσότερο υπόψη, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των φαρμακευτικών ουσιών στο πλαίσιο 
της διάθεσης των φαρμακευτικών 
προϊόντων στην αγορά (οδηγία 2001/83, 
οδηγία 2011/83, κανονισμός 726/2004)·
- εκτίμηση επικινδυνότητας για τις 
φαρμακευτικές ουσίες που απαντώνται 
στο υδάτινο περιβάλλον και προτάσεις για 
τη μείωσή τους·
- στοιχεία για τον προσδιορισμό της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 
των προτεινόμενων μέτρων.
Κατά την κατάρτιση της στρατηγικής 
αυτής, η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 252
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Μέρος Β – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Στο παράρτημα Ι μέρος Β, το σημείο 
3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
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3. «Με εξαίρεση το κάδμιο, το μόλυβδο, 
τον υδράργυρο και το νικέλιο 
(αποκαλούμενα εφεξής "μέταλλα"), τα 
ΠΠΠ που ορίζονται στο παρόν 
παράρτημα εκφράζονται ως ολικές 
συγκεντρώσεις στο συνολικό δείγμα 
ύδατος.. Στην περίπτωση μετάλλων, τα 
ΠΠΠ αναφέρονται στην εν διαλύσει 
συγκέντρωση, δηλαδή την εν διαλύσει 
φάση δείγματος ύδατος που λαμβάνεται 
με διήθηση μέσω ηθμού 0,45 μm ή κάθε 
ισοδύναμη προεπεξεργασία, ή στη 
βιοδιαθέσιμη συγκέντρωση, εφόσον 
διατίθεται.
Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης σε σχέση με τα ΠΠΠ, 
να λαμβάνουν υπόψη:
a) τις φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων 
σε μη εκτεθειμένο περιβάλλον και τις 
ενώσεις τους, εάν εμποδίζουν τη 
συμμόρφωση προς την αξία ΠΠΠ· και
β) το βαθμό σκληρότητας, το pH ή άλλες 
παραμέτρους ποιότητας ύδατος, οι οποίες 
επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των 
μετάλλων, εφόσον οι συγκεντρώσεις 
βιοδιαθεσιμότητας προσδιορίζονται με τη 
χρήση κατάλληλων μοντέλων 
βιοδιαθεσιμότητας.»

Or. it

Τροπολογία 253
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Έως τις ...*, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή σχετικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 9, 10 και 16 παράγραφος 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για τον έλεγχο των 
εκπομπών ουσιών προτεραιότητας και 
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την προώθηση εναλλακτικών επιλογών 
και νέων τεχνολογιών ή μεθόδων ελέγχου. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν εκθέσεις κυρίως όσον αφορά 
την εμπειρία τους με συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιων φορέων, συνεργασίες 
επιστήμης και τεχνολογίας, σχέδια 
υποκατάστασης και οικονομικά κίνητρα. 
Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της 
Επιτροπής έως τις ...**.
_________________

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 3 έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.
**ΕΕ, να εισαχθεί η ημερομηνία: 4 έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 254
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 41
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 41

Or. pl

Τροπολογία 255
Jolanta Emilia Hibner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(41) 52315-07-8 257-842-9 Κυπερμεθρίνη

Τροπολογία

διαγράφεται
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 43
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 43

Or. pl

Τροπολογία 256
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 46
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 46

Or. fr

Τροπολογία 257
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(43) δεν 
εφαρμόζεται

δεν 
εφαρμόζετ
αι

Eξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο 
(HBCDD)

X

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(46) 57-63-6 200-342-2 Αιθινυλοιστραδιόλη 17α

Τροπολογία

διαγράφεται
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Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 46

Or. pl

Τροπολογία 258
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 47
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 47

Or. fr

Τροπολογία 259
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 47
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(46) 57-63-6 200-342-2 Αιθινυλοιστραδιόλη 17α

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(47) 50-28-2 200-023-8 Οιστραδιόλη 17β

Τροπολογία

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 260
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 48
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 48

Or. fr

Τροπολογία 261
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 48
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα X – πίνακας – σειρά 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(47) 50-28-2 200-023-8 Οιστραδιόλη 17β

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac (Δικλοφενάκη)

Τροπολογία

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 262
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Annex II – table – title row
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά τίτλων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac (Δικλοφενάκη)

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αρ
ιθ.

Ονομασία 
της ουσίας

Αριθμός 
CAS

ΕΜΤ-
ΠΠΠ
Επιφανεια
κά ύδατα 
ενδοχώρας

ΕΜΤ-
ΠΠΠ
Λοιπά 
επιφανεια
κά ύδατα

ΜΕΣ -
ΠΠΠ
Επιφανειακ
ά ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ -
ΠΠΠ
Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΠΠΠ

Ζώντε
ς 
οργανι
σμοί

Τροπολογία

Αρ
ιθ.

Ονομασία 
της ουσίας

Αριθμός 
CAS

ΕΜΤ-
ΠΠΠ1

Επιφανεια
κά ύδατα 
ενδοχώρας

ΕΜΤ-
ΠΠΠ1

Λοιπά 
επιφανεια
κά ύδατα

ΜΕΣ-ΠΠΠ1

Επιφανειακ
ά ύδατα 
ενδοχώρας

ΜΕΣ -
ΠΠΠ
Λοιπά 
επιφανειακά 
ύδατα

ΠΠΠ

Ζώντε
ς 
οργανι
σμοί

__________________________
1 Τα κράτη μέλη θέτουν αυστηρότερα ΠΠΠ για τις επιφανειακές υδάτινες μάζες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 1α της παρούσας οδηγίας. Στις ουσίες που πρέπει να 
εξεταστούν κατ' αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται οι ουσίες 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 
29a, 29β, 36 και 38.
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Or. en

Τροπολογία 263
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 5
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 5

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή 
ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν με υπολογισμούς, κάποια εκ 
των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής ανίχνευσης, δεν έχει 
διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι για τον εντοπισμό τόσο 
χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 264
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 5
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(5) Βρωμιούχοι 
διφαινυλαιθέρες

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Τροπολογία

(5) Βρωμιούχοι 
διφαινυλαιθέρες

32534819 0,0005 0,0002 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμό
ζεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην
πρόταση της Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων.  Όσον αφορά τα ΠΠΠ που 
καθορίστηκαν με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα 
όρια αναλυτικής ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει 
αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους.

Τροπολογία 265
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 15
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 15

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(5) Βρωμιούχοι 
διφαινυλαιθέρες

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Τροπολογία

(5) Βρωμιούχοι 
διφαινυλαιθέρες

32534819 0,0005 0,0002 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζε
ται

δεν 
εφαρμ
όζεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(15) Φλουορανθένιο 206440 0,1 0,1 1 1 -
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ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν με υπολογισμούς, κάποια εκ 
των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής ανίχνευσης, δεν έχει 
διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι για τον εντοπισμό τόσο 
χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 266
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 15

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων  Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους.

Τροπολογία 267
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 21
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή 
ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν με υπολογισμούς, κάποια εκ 
των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής ανίχνευσης, δεν έχει 
διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι για τον εντοπισμό τόσο 
χαμηλών συγκεντρώσεων. 

Τροπολογία 268
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 21
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 21

Or. de

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(21) Υδράργυρος και 
οι ενώσεις του

7439976 0,07 0,07 20

Τροπολογία

(21) Υδράργυρος και 
οι ενώσεις του

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(21) Υδράργυρος και 
οι ενώσεις του

7439976 0,07 0,07 20

Τροπολογία

(21) Υδράργυρος και 
οι ενώσεις του

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

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τόσο χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 269
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 22
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 22

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στον ετήσιο μέσο όρο και τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση αλλά αυτό δεν ισχύει σε αυτές τις ουσίες.

Τροπολογία 270
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 22
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(22) Ναφθαλίνιο 91203 2 2 130 130

Τροπολογία

(22) Ναφθαλίνιο 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε η τήρησή τους να είναι εφικτή μεσοπρόθεσμα.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους, ενώ δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι.

Τροπολογία 271
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 35
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(22) Ναφθαλίνιο 91203 2 2 130 130

Τροπολογία

(22) Ναφθαλίνιο 91203 ? ? ? ? ?

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Τροπολογία

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

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

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων  Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τόσο χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 272
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 35
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 35

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Τροπολογία

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Τροπολογία 273
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 35
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 35

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οριακή τιμή για την ΕΜΤ-ΠΠΠ του PFOS δεν μπορεί να αποδειχθεί με 
αναλυτικές μεθόδους. Η δοκιμή μπορεί να διεξαχθεί με ακρίβεια μόνο σε συγκεντρώσεις έως 25 
ng/L σε επεξεργασμένα λύματα. Επιπλέον, η οριακή τιμή θα ήταν αυστηρότερη για τα 
επιφανειακά ύδατα από ότι για το πόσιμο νερό. Η οδηγία 2006/122/ΕΚ προβλέπει ήδη ευρεία 
απαγόρευση για το PFOS, του οποίου η χρήση πλέον στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο στις διεργασίες 
γαλβανισμού, διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στον τομέα αυτόν. Η 
βιομηχανία της γαλβανικής επιμετάλλωσης αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό οικονομικό 
κλάδο της ΕΕ.

Τροπολογία 274
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 38
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Τροπολογία

(35) Υπερφθοροκταν
οσουλφονικό 
οξύ και τα 
παράγωγά του 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στον ετήσιο μέσο όρο και τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση αλλά αυτό δεν ισχύει σε αυτές τις ουσίες.

Τροπολογία 275
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 38
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 38

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε η τήρησή τους να είναι εφικτή μεσοπρόθεσμα. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους και δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι. 

Τροπολογία 276
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 41
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 41

Or. pl

Τροπολογία 277
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 41
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 41

Or. de

Αιτιολόγηση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Τροπολογία

(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 ? ? ? ?
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Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τόσο χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 278
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 41
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 41

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε η τήρησή τους να είναι εφικτή μεσοπρόθεσμα. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. και δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι.

Τροπολογία 279
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 42
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Τροπολογία

(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τόσο χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 280
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 42
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 42

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε η τήρησή τους να είναι εφικτή μεσοπρόθεσμα. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(42) Dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Τροπολογία

(42) Dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(42) Dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Τροπολογία

(42) Dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. και δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι.

Τροπολογία 281
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 43
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 43

Or. pl

Τροπολογία 282
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 43
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(43) Εξαβρωμοκυκλ
οδωδεκάνιο 
(HBCDD)

Βλ. υποσημείωση 12 
στο παράρτημα Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(43) Εξαβρωμοκυκλο
δωδεκάνιο 
(HBCDD)

Βλ. υποσημείωση 12 
στο παράρτημα Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ

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

Τροπολογία

(43) Εξαβρωμοκυκλο
δωδεκάνιο 
(HBCDD)

Βλ. υποσημείωση 12 
στο παράρτημα Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ

? ? ? ?
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε να είναι εφικτές μεσοπρόθεσμα. Η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην πρόταση της 
Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια ασφάλειας λόγω 
ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν με 
υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. και δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι. 

Τροπολογία 283
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 44
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 44

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τόσο χαμηλών συγκεντρώσεων.

Τροπολογία 284
Peter Liese

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(44) Heptachlor και 
εποξείδιο του 
heptachlor

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Τροπολογία

(44) Heptachlor και 
εποξείδιο του 
heptachlor

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 45
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 45

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. Πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στον ετήσιο μέσο όρο και τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση. αλλά αυτό δεν ισχύει σε αυτές τις ουσίες.

Τροπολογία 285
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙI – πίνακας – σειρά 45
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα Ι – πίνακας – σειρά 45

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε η τήρησή τους να είναι εφικτή μεσοπρόθεσμα. 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(45) Τερβουτρίνη 886-50-0 ? ? ? ?

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(45) Τερβουτρίνη 886-50-0 ? ? ? ?
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Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΠΠΠ δεν εξηγείται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται εξαιρετικά αυστηρά περιθώρια 
ασφάλειας λόγω ανεπαρκών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Όσον αφορά τα ΠΠΠ που καθορίστηκαν 
με υπολογισμούς, κάποια εκ των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλότερα από τα όρια αναλυτικής 
ανίχνευσης, δεν έχει διεξαχθεί ανάλυση κινδύνου-οφέλους και δεν έχει αξιολογηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους. και δεν υπάρχουν κατάλληλες ενιαίες αναλυτικές μέθοδοι.
Τροπολογία 286
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 46
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 46

Or. fr

Τροπολογία 287
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 46
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(46) Αιθινυλοιστραδιόλη 17α 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζε
ται

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(46) Αιθινυλοιστραδιόλη 17α 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζ
εται

Τροπολογία

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 288
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 47
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 47

Or. fr

Τροπολογία 289
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 47
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 47

Or. pl

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(47) Οιστραδιόλη 17β 50-28-2 4 10-4 8 10-5 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζε
ται

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(47) Οιστραδιόλη 17β 50-28-2 4 10-4 8 10-5 δεν 
εφαρμόζ
εται

δεν 
εφαρμόζ
εται

Τροπολογία

διαγράφεται
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Τροπολογία 290
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II –πίνακας – σειρά 48
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 48

Or. fr

Τροπολογία 291
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 48
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 48

Or. pl

Τροπολογία 292
Riikka Manner

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(48) Diclofenac 
(Δικλοφενάκη
)

15307-79-6 0,1 0,01 δεν 
εφαρμόζετα
ι

δεν 
εφαρμόζετα
ι

Τροπολογία

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(48) Diclofenac 
(Δικλοφενάκη
)

15307-79-6 0,1 0,01 δεν 
εφαρμόζετα
ι

δεν 
εφαρμόζεται

Τροπολογία

διαγράφεται
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Υποσημείωση 13
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα I – Mέρος 2 – υποσημείωση 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13Αυτά τα ΠΠΠ αναφέρονται στις 
βιοδιαθέσιμες συγκεντρώσεις των ουσιών.

13Αυτά τα ΠΠΠ αναφέρονται στις 
βιοδιαθέσιμες συγκεντρώσεις των ουσιών. 
Εάν το μοντέλο βιοτικού συνδέτη (Biotic 
Ligand Model, BLM) δεν είναι κατάλληλο 
για τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε ένα κράτος μέλος, το 
κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα ΠΠΠ που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα νέα ΠΠΠ έχουν βασιστεί στο μοντέλο βιοτικού συνδέτη, το οποίο είναι 
κατάλληλο μόνο για εσωτερικά ύδατα, όπου οι συνθήκες ταυτίζονται με τις συνθήκες αναφοράς 
της συγκεκριμένης μεθόδου. Η μέθοδος δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί σε θαλάσσια ύδατα. 
Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στον τομέα, τα ισχύοντα 
ΠΠΠ για το νικέλιο πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, ενώ οι μέθοδοι προσδιορισμού της 
βιοδιαθεσιμότητας των μετάλλων πρέπει να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της βιοδιαθεσιμότητας σε εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα σε 
όλη την Ευρώπη.

Τροπολογία 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέα)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα II (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός CAS1 Αριθμός EE2 Ονομασία της ουσίας

57-63-6 200-342-2 17α-αιθινυλοιστραδιόλη

50-28-2 200-023-8 17β-οιστραδιόλη 

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac (Δικλοφενάκη)

__________________________
1 Αριθμός CAS : Μητρώο Chemical Abstracts Service
2 Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (EINECS) ή Ευρωπαϊκός 
κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιθινυλοιστραδιόλη, η οιστραδιόλη και η δικλοφενάκη υποβλήθηκαν σε ενδελεχείς 
διαδικασίες επιστημονικής εξέτασης αλλά δεν απαντήθηκαν όλα τα επιστημονικά ερωτήματα, 
για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να εξεταστούν νέα ερευνητικά δεδομένα για τη δικλοφενάκη. Η 
ένταξη των ουσιών αυτών στον κατάλογο επιτήρησης θα δώσει στην επιστημονική κοινότητα τη 
δυνατότητα να συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα και να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία 294
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέα)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα II (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός CAS1 Αριθμός EE2 Ονομασία της ουσίας

57-63-6 200-342-2 17α-αιθινυλοιστραδιόλη

50-28-2 200-023-8 17β-οιστραδιόλη 

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac (Δικλοφενάκη)

__________________________
1 Αριθμός CAS : Μητρώο Chemical Abstracts Service
2 Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (EINECS) ή Ευρωπαϊκός 
κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στα ύδατα της ΕΕ δεν είναι σαφείς, καθώς η Επιτροπή 
διαθέτει δεδομένα παρακολούθησης μόνο από δύο κράτη μέλη για την οιστραδιόλη και από τρία 
κράτη μέλη για την αιθινυλοιστραδιόλη. Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα και η ΓΔ SANCO 
εκπονεί επί του παρόντος μελέτη για να προσδιορίσει την κλίμακα του προβλήματος της 
ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων, κλπ από τα φαρμακευτικά κατάλοιπα, καθώς και τις 
επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία.Τροπολογία 295
Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέα)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παράρτημα II (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIa

„ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Αριθμός CAS1 Αριθμός ΕΕ2 Ονομασία της ουσίας
1066-51-9 δεν 

εφαρμόζεται
Αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ (AMPA) 

298-46-4 206-062-7 Καρβαμαζεπίνη
57-12-5 δεν 

εφαρμόζεται Ελεύθερες κυανιούχες ενώσεις

1071-83-6 213-997-4 Glyphosat
15687-27-1 239-784-6 Ιβουπροφαίνη
3380-34-5 222-182-2 Τρικλοσάνη
9029-97-4 231-175-3 Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του
57-63-6 200-342-2 Αιθινυλοιστραδιόλη 17α
50-28-2 200-023-8 Οιστραδιόλη 17β
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac (Δικλοφενάκη)
__________________________
1 Αριθμός CAS: Μητρώο Chemical Abstracts Service
2 Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (EINECS) ή Ευρωπαϊκός 
κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS).

Or. fr


