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Amendamentul 226
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolul 191 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, la elaborarea politicii de 
mediu, Uniunea ține seama de datele 
științifice și tehnice disponibile, de 
condițiile de mediu din diferitele regiuni 
ale Uniunii, de dezvoltarea economică și 
socială a Uniunii în ansamblul său și de 
dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale, 
precum și de avantajele și costurile care 
pot rezulta din acțiune sau din inacțiune. 
La elaborarea unei politici privind 
poluarea chimică a apelor de suprafață 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și proporțională, inclusiv la 
revizuirea listei substanțelor prioritare în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (4) 
din Directiva 2000/60/CE, ar trebui să se 
țină seama de factorii științifici, 
socioeconomici și de mediu, inclusiv de 
aspectele legate de sănătatea umană. 
Pentru aceasta, este necesar mai înainte 
de toate, să se aplice în mod sistematic 
principiul fundamental „poluatorul 
plătește” prevăzut în Directiva-cadru 
privind apa (2006/60/CE).

Or. de

Amendamentul 227
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”, măsurile trebuie să 
contribuie la reducerea emisiilor imediat 
de la sursă și nu de-abia după ce au fost 
deversate în apele de suprafață.

Or. de

Justificare

În cadrul implementării listei de substanțe prioritare, trebuie să se țină seama și de emisiile 
difuze și indirecte. Multe din substanțele de pe listă sunt deversate nu direct, ci indirect în 
apele de suprafață. Pentru combinarea unor măsuri cât mai eficiente din punctul de vedere al 
costurilor pentru protecția apelor de suprafață, este necesar ca emisiile la nivelul UE să fie 
aduse la un nivel minim.

Amendamentul 228
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru anumite substanțe, SCM 
bazate pe date și considerații 
ecotoxicologice nu ar oferi un nivel 
suficient de protecție pentru conservarea 
calității apei destinate consumului uman, 
în conformitate cu Directiva 98/93/CE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate consumului 
uman1 și în conformitate cu articolul 7 
alineatele (2) și (3) din Directiva 
2000/60/CE. Deoarece nu toate corpurile 
de apă de suprafață sunt considerate 
sursă pentru producerea de apă potabilă, 
este mai adecvat să se stabilească, atunci 
când este necesar, SCM mai stricte la 
nivel de stat membru. 
___________________
1 JO L 330, 5.12.1998, p. 32
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Or. en

Amendamentul 229
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Studii arată că reziduurile de 
medicamente pot prezenta riscuri pentru 
mediile acvatice. Este deci necesar să se 
abordeze această problemă, încă de acum, 
la scară europeană, luând în considerare 
cel mai bun raport costuri-beneficii. 
Evaluarea riscurilor merită aprofundată 
cu ajutorul datelor de supraveghere 
fiabile și comparabile la nivelul Uniunii. 
În acest sens, mecanismul listei de 
supraveghere din prezenta directivă va 
permite colectarea de date necesare 
viitoarei revizuiri a listei de substanțe 
prioritare. În aplicarea articolului 16 
alineatul (9) din Directiva-cadru 
2000/60/CE privind apa, Comisia 
Europeană are competența de a elabora o 
strategie europeană pentru combaterea 
poluării apei de medicamente. În acest 
cadru, Comisia face propuneri pentru a 
consolida evaluarea riscurilor la 
introducerea pe piață a acestor molecule 
și pentru a identifica măsurile cele mai 
eficiente pentru a reduce riscurile la un 
nivel acceptabil. Comisia se sprijină pe 
strategia comună de punere în aplicare a 
Directivei-cadru privind apa (Common 
Implementation Strategy), organismele 
asociate în supravegherea substanțelor 
emergente în mediu (NORMAN) și pe 
Centrul comun de cercetare.

Or. fr
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Amendamentul 230
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar un nou mecanism care să 
furnizeze Comisiei informații de 
monitorizare direcționate și de înaltă 
calitate privind concentrația de substanțe 
din mediul acvatic, cu accent pe poluanții 
emergenți și pe substanțele pentru care 
datele de monitorizare disponibile nu au 
calitatea suficientă, necesară pentru 
evaluarea riscurilor. Noul mecanism 
trebuie să faciliteze colectarea acestor 
informații pentru toate bazinele 
hidrografice ale Uniunii. Pentru a menține 
costurile de monitorizare la niveluri 
rezonabile, mecanismul trebuie să se 
concentreze asupra unui număr limitat de 
substanțe, incluse temporar într-o „listă de 
supraveghere”, și a unui număr limitat de 
situri de monitorizare,  dar trebuie să 
furnizeze date reprezentative, adecvate 
procesului de stabilire a priorităților al 
Uniunii. Lista trebuie să fie dinamică, să 
țină seama de noile informații asupra 
riscurilor potențiale prezentate de poluanții 
emergenți și să evite monitorizarea 
substanțelor pentru mai mult timp decât 
este necesar.

(17) Este necesar un nou mecanism care să 
furnizeze Comisiei informații de 
monitorizare direcționate și de înaltă 
calitate privind concentrația de substanțe 
din mediul acvatic, cu accent pe poluanții 
emergenți și pe substanțele pentru care 
datele de monitorizare disponibile nu au 
calitatea suficientă, necesară pentru 
evaluarea riscurilor. Noul mecanism 
trebuie să faciliteze colectarea acestor 
informații pentru toate bazinele 
hidrografice ale Uniunii. Pentru a menține 
costurile de monitorizare la niveluri 
rezonabile, mecanismul trebuie să se 
concentreze asupra unui număr limitat de 
substanțe și unui număr limitat de situri de 
monitorizare, dar trebuie să furnizeze date 
reprezentative, adecvate procesului de 
stabilire a priorităților al Uniunii. Lista 
trebuie să fie dinamică, să țină seama de 
noile informații asupra riscurilor potențiale 
prezentate de poluanții emergenți și să 
evite monitorizarea substanțelor pentru mai 
mult timp decât este necesar.

Or. pl

Amendamentul 231
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa V – secțiunea 1.3.4 – tabel 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În tabelul din anexa V punctul 1.3.4 din 
prezenta directivă frecvența controalelor 
substanțelor prioritare pentru râuri, 
lacuri și ape de tranziție și de coastă este 
mărită de la o lună la trei luni.

Or. pl

Amendamentul 232
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2008/105/CE
Articolul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următoarea definiție: „nivel de 
fond natural”: concentrația unei 
substanțe în apă apărută în mod natural 
și nu prin intervenție umană;

Or. pl

Amendamentul 233
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru corpurile de apă de suprafață 
identificate de statele membre în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 2000/60/CE, statele membre 
stabilesc SCM mai stricte pentru 
substanțele în cazul cărora SCM 
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menționate mai sus nu oferă nivelul 
necesar de protecție pentru conservarea 
resurselor de apă potabilă și pentru 
respectarea cerințelor de la alineatele (2) 
și (3) ale articolului respectiv.

Or. en

Amendamentul 234
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul substanțelor pentru care este 
aplicat un SCM pentru sedimente și/sau 
biota, statele membre monitorizează 
substanța în matricea corespunzătoare cel 
puțin o dată pe an, exceptând cazurile în 
care cunoștințele tehnice și opinia 
experților justifică un alt interval.

(4) În cazul substanțelor pentru care este 
aplicat un SCM pentru sedimente și/sau 
biota, statele membre monitorizează 
substanța în matricea corespunzătoare cel 
puțin o dată la șase ani, exceptând cazurile 
în care cunoștințele tehnice și opinia 
experților justifică un alt interval.

Or. pl

Amendamentul 235
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se adaugă următoarea literă la 
articolul 4 alineatul (3):
„(ba) treptat eliminată în cursul unui 
ciclu de gestiune.”
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Or. de

Amendamentul 236
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 5a

Măsuri de control
(1) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare sau ca substanțe 
periculoase prioritare, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE, Comisia 
Europeană asigură luarea măsurilor de 
control prevăzute în legislația aplicabilă a 
Uniunii Europene, printre altele:
(a) în cazul substanțelor care intră în 
domeniul de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
Comisia Europeană solicită Agenției 
Europene pentru Produse Chimice 
(ECHA), în conformitate cu articolul 57 
litera (f) din respectivul regulament, să 
întocmească un dosar pentru includerea 
eventuală a substanțelor în anexa XIV. 
Dosarul se poate limita la trimiterea la o 
rubrică din anexa I la prezenta directivă;
(b) pentru substanțele prioritare și 
substanțele periculoase prioritare în cazul 
cărora riscul este generat, în principal, de 
emisiile provenite de la articolele 
importate, Comisia Europeană impune o 
restricție în conformitate cu articolul 68 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006.
(2) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare și ca substanțe 
periculoase prioritare în temeiul prezentei 
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directive, care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009, statele membre și Comisia 
Europeană asigură luarea unor măsuri de 
control, printre altele:
(a) în cazul substanțelor prioritare, 
reevaluarea sau reînnoirea autorizației 
asigură reducerea progresivă a emisiilor 
în apă;
(b) în cazul substanțelor periculoase 
prioritare, reevaluarea asigură înlocuirea 
substanței. În cazul în care nu sunt 
disponibile alternative, se poate acorda o 
aprobare valabilă pentru sistemele închise 
și pentru o perioadă limitată;
(c) toate aprobările pentru pesticidele 
identificate ca substanțe periculoase 
prioritare se retrag și nu se poate acorda o 
nouă aprobare timp de 20 de ani de la 
includerea unei substanțe pe lista de 
substanțe periculoase prioritare.
(3) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare și ca substanțe 
periculoase prioritare în temeiul prezentei 
directive, care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide1, aplicabil de la 1 
septembrie 2013, statele membre și 
Comisia Europeană asigură că nu se 
acordă nicio autorizație, cu excepția 
cazului în care sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din 
respectivul regulament.”

_____________________
1 JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 89)
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Justificare

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa, Parlamentul European și Consiliul adoptă 
măsuri specifice împotriva poluării apelor cu poluanți individuali sau grupuri de poluanți, iar 
Comisia prezintă propuneri de controale pentru reducerea progresivă a evacuărilor, a 
emisiilor și a pierderilor de substanțe prioritare și, în special, pentru stoparea sau eliminarea 
treptată a evacuărilor, a emisiilor și a pierderilor de substanțe periculoase prioritare. 

Amendamentul 237
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. la articolul 7 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:
„Această analiză abordează în special 
eforturile necesare în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (6), luând în 
considerare eficiența măsurilor care au 
fost introduse de statele membre în 
conformitate cu articolele 9 și 10 și cu 
articolul 16 alineatul (8) din Directiva 
2000/60/CE.”

Or. en

Amendamentul 238
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 
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2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă. Dacă 
este cazul, Comisia transmite împreună cu 
raportul propuneri pertinente, în special 
propuneri privind identificarea unor noi 
substanțe prioritare sau a unor noi 
substanțe periculoase prioritare, sau 
identificarea anumitor substanțe prioritare 
ca fiind substanțe periculoase prioritare, 
precum și privind stabilirea SCM-urilor 
corespunzătoare pentru apele de suprafață, 
sedimente sau biota, după caz.”

2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă din 
patru în patru ani. Dacă este cazul, 
Comisia transmite împreună cu raportul 
propuneri pertinente, în special propuneri 
privind identificarea unor noi substanțe 
prioritare sau a unor noi substanțe 
periculoase prioritare, sau identificarea 
anumitor substanțe prioritare ca fiind 
substanțe periculoase prioritare, precum și 
privind stabilirea SCM-urilor 
corespunzătoare pentru apele de suprafață, 
sedimente sau biota, după caz.” La 
stabilirea valorilor SCM-urilor pentru 
substanțele individuale, ar trebui integrat 
un coeficient de incertitudine de 100 
pentru amestecuri.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 94)

Justificare

Adăugarea unui coeficient de incertitudine suplimentar este modul cel mai pragmatic de a lua 
în considerare efectele amestecurilor în absența unor cunoștințe concrete cu privire la 
compoziția exactă a amestecurilor. Coeficienții de incertitudine actuali nu iau în considerare 
toxicitatea amestecurilor, iar stabilirea unor standarde de calitate pentru substanțe
individuale nu are sens, în realitate, pentru amestecurile complexe din mediu.

Amendamentul 239
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 
2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă. Dacă 
este cazul, Comisia transmite împreună cu 

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 
2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă. Dacă 
este cazul, Comisia transmite împreună cu 
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raportul propuneri pertinente, în special 
propuneri privind identificarea unor noi 
substanțe prioritare sau a unor noi 
substanțe periculoase prioritare, sau 
identificarea anumitor substanțe prioritare 
ca fiind substanțe periculoase prioritare, 
precum și privind stabilirea SCM-urilor 
corespunzătoare pentru apele de suprafață, 
sedimente sau biota, după caz.”

raportul propuneri pertinente, în special 
propuneri privind identificarea unor noi 
substanțe prioritare sau a unor noi 
substanțe periculoase prioritare, sau 
identificarea anumitor substanțe prioritare 
ca fiind substanțe periculoase prioritare, 
precum și privind stabilirea SCM-urilor 
corespunzătoare pentru apele de suprafață, 
sedimente sau biota, după caz.” Cu ocazia 
identificării și în toate  propunerile 
relevante trebuie să se asigure coerența 
cu autorizațiile și evaluările existente, în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE și 
2001/83/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului.

Or. de

Amendamentul 240
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 a – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) substanțele omniprezente, persistente, 
bioacumulabile și toxice ar trebui excluse 
din evaluarea stării chimice, dacă pentru 
una din aceste substanțe concentrațiile de 
fond geogenice în corpurile de apă de 
suprafață de examinat depășesc 
standardul de calitate a mediului.

Or. de

Justificare

Este necesar să se țină seama de faptul că multe din substanțele de pe listă (metale, hormoni 
etc.), chiar și la niveluri reduse, pot fi prezente în mod natural în apă. Această concentrație 
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de fond geogenică trebuie luată în considerare. Primul paragraf din propunerea Comisiei nu 
aduce atingere obiectivelor și obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a), la 
articolul 11 alineatul (3) litera (k) și la articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2000/60/CE .

Amendamentul 241
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 a – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să monitorizeze mai puțin intensiv 
decât se solicită în cazul substanțelor 
prioritare la articolul 3 alineatul (4) din 
prezenta directivă și în anexa V la 
Directiva 2000/60/CE, cu condiția ca 
monitorizarea să fie reprezentativă și să 
existe deja o bază de referință solidă din 
punct de vedere statistic privind prezența 
acestor substanțe în mediul acvatic, care să 
acopere cel puțin un ciclu de planificare a 
managementului bazinelor hidrografice cu 
durata de șase ani.

(b) să monitorizeze mai puțin intensiv 
decât se solicită în cazul substanțelor 
prioritare la articolul 3 alineatul (4) din 
prezenta directivă și în anexa V la 
Directiva 2000/60/CE, cu condiția ca 
monitorizarea să fie reprezentativă și să 
existe deja o bază de referință solidă din 
punct de vedere statistic privind prezența 
acestor substanțe în mediul acvatic, care să 
acopere cel puțin un ciclu de planificare a 
managementului bazinelor hidrografice cu 
durata de șase ani. Monitorizarea poate fi 
efectuată numai într-un ciclu de un an în 
timpul perioadei de valabilitate a 
planurilor de gestionare pentru mediul 
acvatic, și anume din trei în trei luni 
pentru ape și pentru celelalte matrice o 
dată într-un ciclu de un an, dacă în primii 
șase ani nu se înregistrează o creștere a 
concentrației sau o schimbare a tendinței 
acestor substanțe.

Or. pl

Amendamentul 242
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
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Directiva 2008/105/CE 
Articolul 8 b – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină 
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță.
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Lista de supraveghere trebuie să conțină 
întotdeauna cel mult 10 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță.
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. pl

Amendamentul 243
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE 
Articolul 8 b – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină Lista de supraveghere trebuie să conțină 
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întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. Ar trebui să se acorde 
prioritate substanțelor pentru care nu 
sunt disponibile suficiente date de 
monitorizare în scopul declarării 
substanțelor prioritare. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile disponibile, inclusiv de 
rezultatele procedurii de stabilire a 
priorităților desfășurate în contextul 
prezentei directive, de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 110)

Justificare

Pe parcursul pregătirii prezentei revizuiri a substanțelor prioritare, Comisia Europeană a 
început selecția cu o listă de 2 000 de substanțe chimice. Fluxul constant de date care rezultă 
din monitorizarea substanțelor de pe lista de supraveghere mărește eficacitatea procesului de 
stabilire a priorităților. Datele de monitorizare existente ar trebui luate în considerare, 
precum și noile rezultate științifice. Este necesar să se utilizeze datele existente generate în 
pregătirea prezentei propuneri.
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Amendamentul 244
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE 
Articolul 8 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la elaborarea listei 
de supraveghere menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la completarea și 
ulterior, dacă este cazul, la actualizarea 
listei de supraveghere menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 245
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […].

(3) Lista de supraveghere menționată la 
alineatul (1) cuprinde substanțele deja 
aflate pe lista de la anexa II și este 
completată de Comisie până la […] și, 
ulterior, dacă este cazul, actualizată.

Or. fr

Amendamentul 246
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […].

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […] pe baza progreselor științifice, 
a unor criterii obiective și transparente, 
cu implicarea statelor membre și a 
părților interesate.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 132)

Justificare

Substanțele care vor fi incluse în prima listă de supraveghere trebuie să fie rezultatul unui 
proces de selecție bazat pe criterii obiective și pe contribuția tuturor părților interesate 
relevante. Astfel, se poate asigura neincluderea în lista de supraveghere a substanțelor care 
nu trebuie monitorizate evitând, prin urmare, cu ușurință costurile unei monitorizări inutile.

Amendamentul 247
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articol – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță din lista de supraveghere, la stații 
de monitorizare reprezentative selectate, 
pentru o perioadă de cel puțin 12 luni care 
începe în termen de 3 luni de la includerea 
substanței în lista de supraveghere.

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță introdusă pe lista de 
supraveghere, la stații de monitorizare 
reprezentative selectate, pentru o perioadă 
de cel puțin 12 luni  din prima zi a anului 
și cel mai devreme în termen de 6 luni de 
la includerea substanței în listă.

Or. pl

Amendamentul 248
Sophie Auconie
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță din lista de supraveghere, la stații 
de monitorizare reprezentative selectate, 
pentru o perioadă de cel puțin 12 luni care 
începe în termen de 3 luni de la includerea 
substanței în lista de supraveghere.

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță din lista de supraveghere, la stații 
de monitorizare reprezentative selectate, 
pentru o perioadă de cel puțin 6 luni care 
începe în termen de 3 luni de la includerea 
substanței în lista de supraveghere.

Or. fr

Amendamentul 249
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre 
trebuie să țină seama de modurile de 
utilizare a substanței. Frecvența 
monitorizării este de cel puțin o dată pe an.

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre 
trebuie să țină seama de modurile de 
utilizare a substanței. Frecvența 
monitorizării este de cel puțin cinci ori pe 
an, cu un interval minim de două luni.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 141)

Justificare

Pentru a asigura o calitate bună a datelor de monitorizare și pentru a obține rezultate fiabile 
pentru viitorul proces decizional, frecvența de monitorizare nu ar trebui să fie mai mică de 
cinci ori pe an.
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Amendamentul 250
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre raportează Comisiei 
rezultatele monitorizării efectuate în 
conformitate cu alineatul (4) în termen de 
18 luni de la includerea substanței în lista 
de supraveghere și, ulterior, la fiecare 12 
luni, pe perioada în care substanța este 
menținută pe listă. Raportul include 
informații cu privire la reprezentativitatea
stației și la strategia de monitorizare. 

(5) Statele membre raportează Comisiei 
rezultatele monitorizării efectuate în 
conformitate cu alineatul (4) în termen de 
18 luni de la includerea substanței în lista 
de supraveghere și, ulterior, la fiecare 12 
luni, pe perioada în care substanța este 
menținută pe listă. Raportul include 
informații cu privire la situarea stației și la 
strategia de monitorizare. 

Or. pl

Amendamentul 251
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 8c

Dispoziții specifice pentru substanțele 
farmaceutice

În aplicarea alineatului (9) de la articolul 
16 din Directiva 2000/60/CE, Comisia 
stabilește într-un termen de doi ani o 
strategie de combaterea a poluării apei de 
produse farmaceutice. Aceasta include în 
special:
- propuneri, dacă este cazul, pentru a lua 
mai bine în considerare efectele asupra 
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mediului ale medicamentelor în cadrul 
procedurii de introducere pe piață de 
medicamente (Directiva 2001/83, 
Directiva 2011/83, Regulamentul 
726/2004);
- o evaluare a riscurilor legate de prezența 
medicamentelor în mediile acvatice și 
propuneri de reducere a acestora;
- elemente care permit evaluarea raportul 
costuri-eficiență al măsurilor propuse.
Pentru stabilirea acestei strategii, Comisia 
se sprijină pe comitetul menționat la 
articolul 21 din Directiva 200/60/CE.

Or. fr

Amendamentul 252
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – partea B – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. În anexa I, punctul 3 din partea B se 
înlocuiește cu următorul text:
3. Standardele de calitate a mediului 
(SCM) stabilite în prezenta anexă sunt 
exprimate în concentrații totale în 
întregul eșantion de apă, cu excepția 
cadmiumului, plumbului, mercurului și 
nichelului (mai jos „metale”). În cazul 
metalelor, SCM se referă la concentrația 
de substanțe dizolvate, și anume la faza 
dizolvată a unui eșantion de apă obținut 
prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 
0,45 μm sau prin orice altă tratare 
anterioară echivalentă sau, când este 
indicat, la concentrația biodisponibilă.
În evaluarea rezultatelor monitorizării în 
raport cu SCM, statele membre pot ține 
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cont de:
(a) concentrațiile de fond naturale pentru 
metale și compușii acestora, în cazul în 
care acestea nu permit conformarea cu 
valoarea SCM;
(b) gradul de duritate, al pH-ului sau alți 
parametri privind calitatea apei care au  
efecte asupra biodisponibilității metalelor, 
concentrațiile biodisponibile fiind stabilite 
pe baza unor modele adecvate de  
biodisponibilitate. 

Or. it

Amendamentul 253
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La ...*, statele membre comunică 
Comisiei măsurile relevante care au fost 
stabilite în conformitate cu articolele 9 și 
10 și articolul 16 alineatul (8) din 
Directiva 200/60/CE pentru a controla 
emisiile de substanțe prioritare și pentru a 
stimula alternativele și noile tehnologii 
sau metodele de control. În acest context, 
statele membre prezintă un raport în 
special cu privire la experiențele legate de 
parteneriatele public-privat, cooperările 
știință-tehnologie, planurile de substituție 
și stimulentele economice. Acest raport ar 
trebui făcut public pe pagina de internet a 
Comisiei la ...**.
_________________

* A se introduce data JO: 3 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.
** A se introduce data JO: 4 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 254
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 41
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 41

Or. pl

Amendamentul 255
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 43
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 43

Or. pl

Amendamentul 256
Sophie Auconie

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(43) nu se aplică nu se 
aplică

Hexa bromo ciclo dodecani 
(HBCDD)

X

Amendamentul

eliminat
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Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. fr

Amendamentul 257
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. pl

Amendamentul 258
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Textul propus de Comisie

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol

Amendamentul

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 259
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. pl

Amendamentul 260
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48

Textul propus de Comisie

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 50-28-2 200-023-8 17-beta-estradiol

Amendamentul

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 261
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48

Or. pl

Amendamentul 262
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Anexa II - tabel - rândul de rubrici
Directiva 2008/105/CE
Anexa I - tabel - rândul de rubrici

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Or. en

Amendamentul 263
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 5
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 5

Textul propus de Comisie

Nr. Denumire
a 
substanței

Număr 
CAS

MA-SCM
Ape 
interioare 
de 
suprafață

MA-SCM
Alte ape 
de 
suprafață

CMA-SCM
Ape 
interioare 
de suprafață

CMA-SCM
Alte ape de 
suprafață

SCM
Biotă

Amendamentul

Nr. Denumire
a 
substanței

Număr 
CAS

SCM-MA1

Ape 
interioare 
de 
suprafață

SCM-MA1

Alte ape 
de 
suprafață

CMA-
SCM1

Ape 
interioare 
de suprafață

CMA-SCM

Alte ape de 
suprafață

SCM

Biotă

__________________________
Pentru corpurile de apă de suprafață pentru producerea de apă destinată consumului 
uman, statele membre stabilesc SMC mai stricte, în conformitate cu articolul 3 alineatul 
(1) paragraful 1a din prezenta directivă. Substanțele care trebuie considerate în acest sens 
includ substanțele 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 și 38.

Textul propus de Comisie

(5) Difenileteri 
bromurați

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

Amendamentul

(5) Difenileteri 
bromurați

32534819 0,0005 0,0002 nu se 
aplică

nu se 
aplică

nu se 
aplică
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Or. de

Justificare

Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți.
Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite la niveluri mult mai 
scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză risc/beneficii, nici o 
evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o metodă de analiză unică adecvată 
pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 264
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 5
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 5

Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. 

Amendamentul 265
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 15

Textul propus de Comisie

(5) Difenileteri 
bromurați

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

Amendamentul

(5) Difenileteri 
bromurați

32534819 0,0005 0,0002 nu se 
aplică

nu se 
aplică

nu se 
aplică
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Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 15

Or. de

Justificare

Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți.
Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite la niveluri mult mai 
scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză risc/beneficii, nici o 
evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o procedură de analiză unică adecvată 
pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 266
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 15
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 15

Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -
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securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. 

Amendamentul 267
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 21
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 21

Or. de

Justificare

Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți.
Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite la niveluri mult mai 
scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză risc/beneficii, nici o 
evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o procedură de analiză unică adecvată 
pentru determinarea unor concentrații atât de slabe. 

Amendamentul 268
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 21
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 21

Textul propus de Comisie

(21) Mercur și 
compușii săi

7439976 0,07 0,07 20

Amendamentul

(21) Mercur și 
compușii săi

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

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o procedură de 
analiză unică adecvată pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 269
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 22
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 22

Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 

Textul propus de Comisie

(21) Mercur și 
compușii săi

7439976 0,07 0,07 20

Amendamentul

(21) Mercur și 
compușii săi

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

Textul propus de Comisie

(22) Naftalină 91203 2 2 130 130

Amendamentul

(22) Naftalină 91203 ? ? ? ? ?
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securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. Raportul dintre media anuală și 
concentrația maximă autorizată trebuie să fie coerent.  Nu este cazul pentru aceste substanțe. 

Amendamentul 270
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 22
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 22

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 
posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate. 

Amendamentul 271
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 35
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 35

Textul propus de Comisie

(22) Naftalină 91203 2 2 130 130

Amendamentul

(22) Naftalină 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o procedură de 
analiză unică adecvată pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 272
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 35
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 35

Textul propus de Comisie

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

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

Amendamentul

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

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

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. 

Amendamentul 273
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 35
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 35

Textul propus de Comisie

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

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

Amendamentul

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justificare

Limita SCM-MA propusă pentru PFOS nu este detectabilă analitic. Detectarea este posibilă 
numai până la o concentrație de 25ng/l în apele uzate depoluate. În plus, ar fi vorba, pentru 
apele de suprafață, de o valoare mai strictă decât pentru apa potabilă. PFOS este deja supus 
interdicției în conformitate cu Directiva 2006/122/CE și nu mai este autorizat în UE decât 
pentru galvanizare, deoarece nu există o alternativă.  Galvanizarea reprezintă un sector mic 
dar semnificativ pentru crearea de valoare industrială în UE.

Amendamentul 274
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 38
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 38

Textul propus de Comisie

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

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

Amendamentul

(35) Acid 
perfluoroctan 
sulfonic și 
derivații săi 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. Raportul dintre media anuală și 
concentrația maximă autorizată trebuie să fie coerent. Nu este cazul pentru aceste substanțe.

Amendamentul 275
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 38
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 38

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 
posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate. 

Amendamentul 276
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 41
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 41

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Or. pl

Amendamentul 277
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 41
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 41

Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o metodă de 
analiză unică adecvată pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 278
Thomas Ulmer

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(41) Cipermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 41
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 41

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 
posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate.

Amendamentul 279
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 42
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 42

Or. de

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(41) Cipermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o metodă de 
analiză unică adecvată pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 280
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 42
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 42

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 
posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate.

Amendamentul 281
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 43
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 43

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Or. pl

Amendamentul 282
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 43
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 43

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 

Textul propus de Comisie

(43) Hexabromo-
ciclododecan 
(HBCDD)

A se vedea nota de 
subsol 12 din anexa X 
la Directiva 
2000/60/CE

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(43) Hexa bromo 
ciclo dodecan 
(HBCDD)

A se vedea nota de 
subsol 12 din anexa X la 
Directiva 2000/60/CE

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

Amendamentul

(43) Hexa bromo 
ciclo dodecan 
(HBCDD)

A se vedea nota de 
subsol 12 din anexa X la 
Directiva 2000/60/CE

? ? ? ?
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posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate.

Amendamentul 283
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 44
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 44

Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul, dintre care unele sunt stabilite 
la niveluri mult mai scăzute decât limitele de detectare analitică, nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare.  În plus, nu există o metodă de 
analiză unică adecvată pentru determinarea unor concentrații atât de slabe.

Amendamentul 284
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 45
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 45

Textul propus de Comisie

(44) Heptaclor
și
Heptaclor epoxid

76-44-8 /
1024-57-3

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

Amendamentul

(44) Heptaclor
și
Heptaclor epoxid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Or. de

Justificare

Metoda de stabilire a standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în 
propunerea Comisiei. Datele inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de 
securitate prea stricți. Pentru SCM-urile derivate prin calcul nu există nici o analiză 
risc/beneficii, nici o evaluare a posibilității de aplicare. Raportul dintre media anuală și 
concentrația maximă autorizată trebuie să fie coerent. Nu este cazul pentru aceste substanțe.

Amendamentul 285
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 45
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 45

Or. de

Justificare

Valorile trebuie reduse pentru a fi sustenabile pe termen mediu. Metoda de stabilire a 
standardelor de calitate a mediului este insuficient detaliată în propunerea Comisiei. Date 
inadecvate sau inexistența lor au fost compensate cu factori de securitate prea stricți. Pentru 
standardele de calitate a mediului derivate din calcul, dintre care unele se află mult sub 
limita de detectare analitică, nu există o analiză de tip riscuri/beneficii și nici o evaluare a 
posibilității de aplicare. Lipsesc proceduri de analiză unice și adecvate.

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(45) Terbutrin 886-50-0 ? ? ? ?

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(45) Terbutrin 886-50-0 ? ? ? ?
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Amendamentul 286
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Or. fr

Amendamentul 287
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Or. pl

Amendamentul 288
Sophie Auconie

Textul propus de Comisie

(46) 17alfa-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(46) 17alfa-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 47

Or. fr

Amendamentul 289
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 47

Or. pl

Amendamentul 290
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 48

Textul propus de Comisie

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 17-beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 291
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 48

Or. pl

Amendamentul 292
Riikka Manner

Propunere de directivă
Anexa II – nota de subsol 13
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – partea A – nota de subsol 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13Aceste SCM-uri se referă la 
concentrațiile biodisponibile ale 
substanțelor.

13Aceste SCM-uri se referă la 
concentrațiile biodisponibile ale 
substanțelor. Atunci când BLM (Biotic 
Ligand Model) nu este adecvat condițiilor 
date dintr-un anumit stat membru, acesta 

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se aplică nu se aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se aplică nu se aplică

Amendamentul

eliminat
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poate utiliza SCM-urile prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. fi

Justificare

SCM-urile nou propuse sunt stabilite pe baza BLM. Acest model este adecvat doar în cazul 
apelor interioare, unde condițiile sunt identice cu condițiile de referință ale acestei metode. 
Nu există încă metode de testare pentru apele marine. Date fiind lipsurile considerabile care 
încă există, ar trebui ca SCM-urile actuale pentru nichel să fie menținute, iar metodele care 
să fie elaborate pentru determinarea biodisponibilității metalelor ar trebui să permită 
măsurarea biodisponibilității atât în apele interioare, cât și în cele marine, la nivel european.

Amendamentul 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
ANEXA IIa

„ANEXA II 
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței

57-63-6 200-342-2 17-alfa etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-beta estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
2 Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
(EINECS) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).

Or. en
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Justificare

Etinilestradiolul, estradiolul și diclofenacul au fost supuse unui proces de evaluare amănunțit 
care nu a putut oferi răspuns la toate întrebările științifice; de exemplu, nu au putut fi luate în 
considerare noul studiu al datelor referitoare la diclofenac. Introducerea acestor substanțe 
pe lista de supraveghere ar permite comunității științifice să obțină mai multe date și să ia o 
decizie în cunoștință de cauză.

Amendamentul 294
Linda McAvan

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
ANEXA IIa

„ANEXA II 
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței

57-63-6 200-342-2 17-alfa etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-beta estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
2 Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
(EINECS) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).

Or. en

Justificare

Nu este clar care sunt concentrațiile acestor substanțe în apă pe teritoriul UE, deoarece 
Comisia a monitorizat date doar din două state membre pentru E2 și din trei state membre 
pentru EE2. Sunt necesare mai multe date și DG SANCO realizează în prezent un studiu 
pentru a stabili amploarea problemei legate de poluarea solului, apei etc. cu reziduuri 
farmaceutice, inclusiv impactul acesteia asupra sănătății publice.
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Amendamentul 295
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
ANEXA IIa

"ANEXA II
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței
1066-51-9 nu se aplică Acid amino-metil fosfonic (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepin
57-12-5 nu se aplică Cianură liberă
1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc și compușii săi
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol 
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol
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