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Predlog spremembe 226
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V skladu s členom 191 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije bi morala Unija 
pri oblikovanju svoje okoljske politike 
upoštevati razpoložljive znanstvene in 
tehnične podatke, okoljsko stanje v 
različnih regijah Unije, možne koristi in 
stroške ukrepanja ali neukrepanja ter 
ekonomski in socialni razvoj Unije kot 
celote in uravnotežen razvoj njenih regij. 
Pri razvoju stroškovno učinkovite in 
sorazmerne politike o kemičnem 
onesnaževanju površinskih voda, vključno 
s pregledom seznama prednostnih snovi v 
skladu s členom 16(4) Direktive 
2000/60/ES, bi bilo treba upoštevati 
znanstvene, okoljske in socialno-
ekonomske dejavnike, vključno z 
vprašanji, povezanimi z zdravjem ljudi. V 
ta namen je treba najprej dosledno 
izvajati načelo, da plača povzročitelj 
obremenitve iz okvirne direktive o vodah 
(2000/60/ES).

Or. de

Predlog spremembe 227
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V skladu z načelom, da plača 
povzročitelj obremenitve, je treba ukrepe 
za zmanjšanje emisij izvesti že pri samem 
viru in ne šele potem, ko so emisije že v 
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površinskih vodah.

Or. de

Obrazložitev

V okviru izvajanja seznama prednostnih snovi je treba upoštevati tudi razpršene in posredne 
emisije. Številne snovi s seznama ne pridejo v površinsko vodo neposredno, temveč posredno.
Da bodo ukrepi za zaščito površinskih voda čimbolj stroškovno učinkoviti, je treba te emisije 
zmanjšati v vsej EU.

Predlog spremembe 228
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za nekatere snovi OSK, ki temeljijo 
na ekotoksikoloških podatkih in 
dejavnikih, ne bi zagotavljali zadostne 
ravni varstva za zagotavljanje kakovosti 
vode, namenjene za prehrano ljudi in 
pridobljene iz površinskih voda v skladu z 
Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 
3. novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi1, in za 
zagotavljanje skladnosti s členom 7(2) in 
(3) Direktive 2000/60/ES. Ker vsa vodna 
telesa površinske vode niso namenjena za 
pridobivanje pitne vode, je primerneje, da 
se na ravni držav članic po potrebi 
določijo strožji OSK.
___________________
1 UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

Or. en

Predlog spremembe 229
Sophie Auconie
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Študije kažejo, da lahko ostanki 
zdravil pomenijo tveganje za vodna 
okolja. Zato bi bilo treba to vprašanje 
nemudoma obravnavati na evropski ravni, 
da bi zagotovili najboljše razmerje med 
stroški in koristmi. Tveganje bi bilo treba 
temeljiteje oceniti na podlagi zanesljivih 
in primerljivih podatkov spremljanja na 
ravni Unije. Nadzorni seznam iz te 
direktive bi moral omogočiti zbiranje 
potrebnih podatkov za prihodnji pregled 
seznama prednostnih snovi. Evropska 
komisija je v skladu s členom 16(9) 
Direktive 2000/60/ES (okvirna direktiva o 
vodah) pristojna za pripravo evropske 
strategije za preprečevanje onesnaževanja 
vode z zdravili. V tem okviru bi morala 
oblikovati predloge za okrepitev ocene 
tveganja pri dajanju teh snovi v promet in 
za opredelitev ukrepov, s katerimi se bodo 
tveganja najučinkoviteje zmanjšala na 
sprejemljivo raven. Morala bi se opirati 
na skupno strategijo za izvajanje okvirne 
direktive o vodah ter se posvetovati z 
mrežo referenčnih laboratorijev za 
spremljanje novih onesnaževal v okolju 
(NORMAN) in Skupnim raziskovalnim 
središčem.

Or. fr

Predlog spremembe 230
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Potreben je nov mehanizem, da se 
Komisiji zagotovijo usmerjene 

(17) Potreben je nov mehanizem, da se 
Komisiji zagotovijo usmerjene 
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visokokakovostne informacije o 
spremljanju glede koncentracije snovi v 
vodnem okolju, pri čemer so 
najpomembnejši nova onesnaževala in 
snovi, za katere razpoložljivi podatki o 
spremljanju niso dovolj kakovostni za 
namene ocene tveganja. Novi mehanizem 
mora olajšati zbiranje teh informacij v 
povodjih Unije. Da stroški spremljanja ne 
bi presegli razumne ravni, se mora 
mehanizem osredotočiti na omejeno število 
snovi, ki so začasno vključene v nadzorni 
seznam, in omejeno število merilnih mest, 
vendar mora zagotavljati reprezentativne 
podatke, ki so ustrezni za namene postopka 
prednostnega razvrščanja Unije. Seznam 
mora biti dinamičen, da se prilagaja novim 
informacijam o potencialnih tveganjih 
novih onesnaževal in prepreči predolgo 
spremljanje snovi, kot je dejansko 
potrebno.

visokokakovostne informacije o 
spremljanju glede koncentracije snovi v 
vodnem okolju, pri čemer so 
najpomembnejši nova onesnaževala in 
snovi, za katere razpoložljivi podatki o 
spremljanju niso dovolj kakovostni za 
namene ocene tveganja. Novi mehanizem 
mora olajšati zbiranje teh informacij v 
povodjih Unije. Da stroški spremljanja ne 
bi presegli razumne ravni, se mora 
mehanizem osredotočiti na omejeno število 
snovi in omejeno število merilnih mest, 
vendar mora zagotavljati reprezentativne 
podatke, ki so ustrezni za namene postopka 
prednostnega razvrščanja Unije. Seznam 
mora biti dinamičen, da se prilagaja novim 
informacijam o potencialnih tveganjih 
novih onesnaževal in prepreči predolgo 
spremljanje snovi, kot je dejansko 
potrebno.

Or. pl

Predlog spremembe 231
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2000/60/ES
Priloga V – oddelek 1.3.4 – tabela 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tabeli v oddelku 1.3.4. Priloge V k tej 
direktivi se časovni razmiki spremljanja 
prednostnih snovi za reke, jezera, 
somornice in obalne vode podaljšajo z 
enega na tri mesece.

Or. pl

Predlog spremembe 232
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2008/105/ES
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se naslednja opredelitev: „vrednost 
naravnega ozadja“ pomeni koncentracijo 
snovi, ki je prisotna v naravi in je ni 
ustvaril človek, v vodi;

Or. pl

Predlog spremembe 233
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vodna telesa površinske vode, 
opredeljena v skladu s členom 7(1) 
Direktive 2000/60/ES, države članice 
določijo strožje OSK za snovi, za katere ti 
standardi ne zagotavljajo potrebne ravni 
varstva za zagotavljanje oskrbe s pitno 
vodo in izpolnjevanje zahtev iz 
odstavkov 2 in 3 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 234
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka  2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi, za katere se uporablja OSK za 
usedlino in/ali žive organizme, države 
članice v ustreznem mediju spremljajo vsaj 
enkrat letno, razen če je na podlagi 
tehničnega znanja in strokovne presoje 
upravičeno spremljanje v drugačnih 
časovnih presledkih.

4. Snovi, za katere se uporablja OSK za 
usedlino in/ali žive organizme, države 
članice v ustreznem mediju spremljajo vsaj 
enkrat na leto vsakih šest let, razen če je na 
podlagi tehničnega znanja in strokovne 
presoje upravičeno spremljanje v 
drugačnih časovnih presledkih.

Or. pl

Predlog spremembe 235
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 4(3) se doda naslednja točka:
„(ba) in se postopno ukine v obdobju 
enega upravljavskega cikla“

Or. en

Predlog spremembe 236
Csaba Sándor Tabajdi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a

Nadzorni ukrepi
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1. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi ali prednostne nevarne 
snovi v skladu z Direktivo 2000/60/ES, 
Evropska komisija poskrbi za sprejetje 
nadzornih ukrepov v skladu z veljavno 
zakonodajo Evropske unije, in sicer:
a) Za snovi, ki spadajo v področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 1907/2006, Evropska 
komisija v skladu s točko f člena 57 
navedene uredbe pozove Evropsko 
agencijo za kemikalije, naj pripravi 
dokumentacijo za morebitno vključitev 
snovi v Prilogo XIV. Dokumentacija je 
lahko omejena na sklicevanje na vnos v 
Prilogi I k tej direktivi.
b) Za tiste prednostne snovi in prednostne 
nevarne snovi, pri katerih tveganje izvira 
predvsem iz emisij uvoženih izdelkov, 
Evropska komisija uvede omejitev v 
skladu s členom 68(1) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006.
2. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo in spadajo v 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1107/2009, države članice in Evropska 
komisija poskrbijo za sprejetje nadzornih 
ukrepov, in sicer:
a) Ponovna ocena ali obnovitev 
avtorizacije za prednostne snovi zagotovi 
postopno zmanjšanje emisij v vodo.
b) Ponovna ocena prednostnih nevarnih 
snovi zagotovi nadomestitev snovi. Če 
nadomestne snovi niso na voljo, se lahko 
izda odobritev za omejeno obdobje in za 
zaprte sisteme.
c) Vse odobritve za pesticide, ki so 
opredeljeni kot prednostne nevarne snovi, 
se umaknejo, nove odobritve pa ni mogoče 
izdati 20 let po vključitvi snovi na seznam 
prednostnih nevarnih snovi.
3. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo in spadajo v 
področje uporabe Uredbe (EU) 
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št. 528/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti 
na trgu in uporabi biocidnih proizvodov1, 
ki se uporablja od 1. septembra 2013, 
države članice in Evropska komisija 
zagotovijo, da ni izdana nobena odobritev, 
razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 5(2) 
navedene uredbe.“

_____________________
1 UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 89.)

Obrazložitev

V skladu z okvirno direktivo o vodah Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe za 
preprečevanje onesnaženosti voda s posameznimi onesnaževali ali skupinami, Komisija pa 
predlaga nadzorne ukrepe za postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih 
snovi ter zlasti za prenehanje uporabe ali postopno odpravo odvajanja, emisij in uhajanja 
prednostnih nevarnih snovi. 

Predlog spremembe 237
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V členu 7(1) se doda naslednji 
pododstavek:
„Ta ocena obravnava zlasti potrebna 
prizadevanja v skladu s členom 16(6), kar 
zadeva učinkovitost ukrepov, ki so jih 
uvedle države članice v skladu s 
členoma 9 in 10 ter členom 16(8) 
Direktive 2000/60/ES.“

Or. en
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Predlog spremembe 238
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno.

Komisija vsake štiri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o rezultatih 
rednega pregleda Priloge X k 
Direktivi 2000/60/ES iz člena 16(4) 
navedene direktive. Poročilu lahko po 
potrebi priloži ustrezne predloge, zlasti 
predloge za določitev novih prednostnih 
snovi ali prednostnih nevarnih snovi ali za 
določitev nekaterih prednostnih snovi kot 
prednostne nevarne snovi ter za določitev 
ustreznih OSK za površinske vode, 
usedline ali žive organizme, kot je 
primerno.“ Pri oblikovanju vrednosti OSK 
za posamezne snovi bi morali vključiti 
faktor negotovosti za mešanice (100).

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 94.)

Obrazložitev

Z vključitvijo dodatnega faktorja negotovosti je mogoče najbolje upoštevati učinke mešanice, 
kadar sestava mešanice ni v celoti znana. Veljavni faktorji negotovosti ne upoštevajo 
strupenosti mešanice in ni smiselno, da bi določili standarde kakovosti za posamezne snovi, ki 
se dejansko pojavljajo v kompleksnih mešanicah v okolju.

Predlog spremembe 239
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno. Pri identifikaciji in v vseh 
zadevnih predlogih je treba zagotoviti 
skladnost z vsemi obstoječimi 
avtorizacijami in ocenami v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. de

Predlog spremembe 240
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 a – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Splošno prisotne, obstojne, 
bioakumulativne in strupene snovi bi bilo 
treba pri oceni kemijskega stanja izvzeti, 
kadar je naravna koncentracija katere od 
teh snovi v površinski vodi, ki jo je treba 
oceniti, višja od predpisanega okoljskega 
standarda kakovosti.

Or. de
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Obrazložitev

Upoštevati je treba, da so številne navedene snovi (kovine, hormoni itd.) naravno prisotne v 
vodah, četudi v majhnih količinah. To naravno koncentracijo je treba upoštevati. Prvi 
odstavek predloga Komisije ne posega v cilje in obveznosti iz členov 4(1)(a), 11(3)(k) in 16(6) 
Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe 241
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 a – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prednostne snovi spremljajo manj 
temeljito, kot je to določeno v členu 3(4) te 
direktive in Prilogi V k 
Direktivi 2000/60/ES, če je spremljanje 
reprezentativno in že obstaja statistično 
trdno izhodišče za prisotnost teh snovi v 
vodnem okolju, ki vključuje vsaj en 
šestletni cikel načrtovanja upravljanja 
voda.

(b) prednostne snovi spremljajo manj 
temeljito, kot je to določeno v členu 3(4) te 
direktive in Prilogi V k 
Direktivi 2000/60/ES, če je spremljanje 
reprezentativno in že obstaja statistično 
trdno izhodišče za prisotnost teh snovi v 
vodnem okolju, ki vključuje vsaj en 
šestletni cikel načrtovanja upravljanja 
voda. Spremljanje se lahko izvaja samo 
kot del enoletnega ciklusa v obdobju, v 
katerem se uporabljajo načrti upravljanja 
povodij, in sicer vsake tri mesece za vode 
in enkrat letno za druge medije, če v prvih 
šestih letih ni bilo zaznati povišanja 
koncentracije teh snovi in ni bilo videti 
nobene spremembe v trendu.

Or. pl

Predlog spremembe 242
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 8 b – točka 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni seznam lahko hkrati vsebuje 
največ 25 snovi ali skupin snovi in določa 
medij spremljanja za vsako snov. Snovi se 
izberejo med snovmi, za katere 
informacije, ki so na voljo, kažejo, da bi 
lahko na ravni Unije pomenile znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju. Komisija pri 
izbiri snovi za nadzorni seznam upošteva 
vse informacije, ki so na voljo, vključno z 
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES,
2001/82/ES* in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Nadzorni seznam lahko hkrati vsebuje 
največ 10 snovi ali skupin snovi in določa 
medij spremljanja za vsako snov. Snovi se 
izberejo med snovmi, za katere 
informacije, ki so na voljo, kažejo, da bi 
lahko na ravni Unije pomenile znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju. Komisija pri 
izbiri snovi za nadzorni seznam upošteva 
vse informacije, ki so na voljo, vključno z 
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES,
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. pl

Predlog spremembe 243
Csaba Sándor Tabajdi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 8 b – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni seznam lahko hkrati vsebuje 
največ 25 snovi ali skupin snovi in določa 
medij spremljanja za vsako snov. Snovi se
izberejo med snovmi, za katere 
informacije, ki so na voljo, kažejo, da bi 
lahko na ravni Unije pomenile znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju. Komisija pri 

Nadzorni seznam lahko hkrati vsebuje 
največ 25 snovi ali skupin snovi in določa 
medij spremljanja za vsako snov. Snovi se 
izberejo med snovmi, za katere 
informacije, ki so na voljo, kažejo, da bi 
lahko na ravni Unije pomenile znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju. Prednost bi 
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izbiri snovi za nadzorni seznam upošteva 
vse informacije, ki so na voljo, vključno z 
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

morale imeti snovi, za katere so podatki o 
spremljanju za potrebe prednostnega 
razvrščanja, ki so na voljo, nezadostni. 
Komisija pri izbiri snovi za nadzorni 
seznam upošteva vse informacije, ki so na 
voljo, vključno z rezultati postopka 
prednostnega razvrščanja, ki je bil izveden 
v okviru priprave te direktive, 
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 110.)

Obrazložitev

Pri pripravi tega pregleda prednostnih snovi je Evropska komisija začela izbirati snovi s 
seznama 2000 kemikalij. Redni pretok podatkov na podlagi spremljanja snovi na nadzornem 
seznamu zagotavlja, da je postopek prednostnega razvrščanja bolj učinkovit. Upoštevati bi 
morali obstoječe podatke o spremljanju in nove znanstvene rezultate. Primerno je uporabiti 
podatke, ki so bili pridobljeni pri pripravi tega predloga.

Predlog spremembe 244
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 8 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z dopolnjevanjem in po 
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seznama iz odstavka 1 tega člena. potrebi posodabljanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

Or. fr

Predlog spremembe 245
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […]

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1, ki že vsebuje snovi, naštete v 
Prilogi II, dopolni do […] in nato po 
potrebi posodobi.

Or. fr

Predlog spremembe 246
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […]

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […] na podlagi 
znanstvenega postopka, ki temelji na 
objektivnih in preglednih merilih in pri 
katerem sodelujejo države članice in 
zainteresirane strani.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 132.)
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Obrazložitev

Snovi, ki bodo vključene na prvi nadzorni seznam, morajo biti izbrane v postopku, ki temelji 
na objektivnih merilih in sodelovanju vseh zadevnih zainteresiranih strani. Tako je mogoče 
zagotoviti, da na nadzorni seznam ne bodo vključene snovi, ki jih ni treba spremljati, zaradi 
česar se bo mogoče zlahka izogniti stroškom nepotrebnega spremljanja.

Predlog spremembe 247
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – točka 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice snovi iz nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj 12 mesecev, ki se začne v 
treh mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.

4. Države članice snovi z nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj 12 mesecev od prvega 
dne v letu in ne prej kot šest mesecev po 
datumu, na katerega so bile vključene na
nadzorni seznam.

Or. pl

Predlog spremembe 248
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice snovi iz nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj 12 mesecev, ki se začne v 
treh mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.

4. Države članice snovi iz nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj šest mesecev, ki se začne 
v treh mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.
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Predlog spremembe 249
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izbiri reprezentativnih postaj, 
pogostnosti in časa spremljanja za vsako 
snov države članice upoštevajo vzorce 
uporabe snovi. Spremljanje se mora izvesti 
vsaj enkrat na leto.

Pri izbiri reprezentativnih postaj, 
pogostnosti in časa spremljanja za vsako 
snov države članice upoštevajo vzorce 
uporabe snovi. Spremljanje se mora izvesti 
vsaj petkrat na leto najmanj vsaka dva 
meseca.

Or. en

(Nadomešča predlog spremembe 141.)

Obrazložitev

Da bi zagotovili kakovostne podatke o spremljanju in zanesljive rezultate za odločanje v 
prihodnosti, bi morali spremljanje izvajati vsaj petkrat na leto.

Predlog spremembe 250
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice o rezultatih spremljanja, 
izvedenega v skladu z odstavkom 4, 
poročajo Komisiji v 18 mesecih od 
vključitve snovi na nadzorni seznam in 
vsakih 12 mesecev po njej, medtem ko je 
snov uvrščena na seznam. Poročilo 
vključuje informacije o reprezentativnosti

5. Države članice o rezultatih spremljanja, 
izvedenega v skladu z odstavkom 4, 
poročajo Komisiji v 18 mesecih od 
vključitve snovi na nadzorni seznam in 
vsakih 12 mesecev po njej, medtem ko je 
snov uvrščena na seznam. Poročilo 
vključuje informacije o lokaciji postaje in 
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postaje in strategiji spremljanja. strategiji spremljanja.

Or. pl

Predlog spremembe 251
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8c

Posebne določbe za farmacevtske snovi
Komisija v skladu s členom 16(9) 
Direktive 2000/60/ES v dveh letih pripravi 
strategijo za preprečevanje onesnaževanja 
vode s farmacevtskimi snovmi. Ta zajema 
predvsem:
– predloge, da se pri dajanju zdravil na trg 
po potrebi bolj upošteva vpliv zdravil na 
okolje (direktivi 2001/83 in 2011/83 ter 
Uredba 726/2004);
– oceno tveganja, povezanega s 
prisotnostjo zdravil v vodnih okoljih, in 
predloge za zmanjšanje njihove 
prisotnosti;
– podlago za ocenitev razmerja med 
stroški in učinkovitostjo predlaganih 
ukrepov.
Komisiji pri pripravi te strategije pomaga 
odbor iz člena 21 Direktive 2000/60/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 252
Oreste Rossi
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – del B – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. V Prilogi I se točka 3 v delu B
nadomesti z naslednjim:

„3. Okoljski standardi kakovosti, določeni 
v tej prilogi, so izraženi kot skupne 
koncentracije v celotnem vzorcu vode; 
izjema so kadmij, svinec, živo srebro in 
nikelj (v nadaljevanju „kovine“). Pri 
kovinah se okoljski standardi kakovosti 
nanašajo na raztopljene koncentracije (to 
je raztopljeno fazo vzorca vode, 
pridobljenega s filtriranjem skozi 0,45 µm 
filter ali drugo enakovredno 
predobdelavo) ali, kjer je označeno, na 
biološko razpoložljivo koncentracijo.

Države članice lahko pri presoji rezultatov 
spremljanja stanja glede na okoljske 
standarde kakovosti upoštevajo:
a) koncentracije v naravnem okolju za 
kovine in njihove spojine, če ovirajo 
skladnost z vrednostmi okoljskih 
standardov kakovosti;
b) trdoto, pH vrednost ali druge parametre 
kakovosti vode, ki vplivajo na biološko 
razpoložljivost kovin, pri čemer se 
biološko razpoložljive koncentracije 
določijo z uporabo ustreznih modelov 
biološke razpoložljivosti.“

Or. it

Predlog spremembe 253
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice do ...*sporočijo 
Komisiji ustrezne ukrepe, ki so jih sprejele 
v skladu s členoma 9 in 10 ter 
členom 16(8) Direktive 2000/60/ES, da bi 
nadzorovale emisije prednostnih snovi in 
spodbujale druge možnosti in novo 
tehnologijo ali metode nadzora. Pri tem 
poročajo zlasti o izkušnjah z javno-
javnimi partnerstvi, znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju, načrtih 
nadomestitve in gospodarskih pobudah. 
To poročilo bi moralo biti objavljeno na 
spletnem mestu Komisije do ...**.
_________________
* UL – vstavite datum: 3 leta po začetku 
veljavnosti te direktive.
** UL – vstavite datum: 4 leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 254
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 41
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 41

Or. pl

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano
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Predlog spremembe 255
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 43
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 43

Or. pl

Predlog spremembe 256
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 46
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 46

Or. fr

Predlog spremembe 257
Jolanta Emilia Hibner

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(43) ni relevantno ni 
relevantno

Heksabromociklododekani (HBCDD) X

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano
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Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 46
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 46

Or. pl

Predlog spremembe 258
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 47
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 47

Or. fr

Predlog spremembe 259
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 47
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano
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Predlog spremembe 260
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 48
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 48

Or. fr

Predlog spremembe 261
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga I – tabela – vrstica 48
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X – tabela – vrstica 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano
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Predlog spremembe 262
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Priloga II – tabela – naslov vrstice
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – naslov vrstice

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Šte
vil
ka

Ime snovi Številka 
CAS

LP – OSK

Celinske 
površinske 
vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –
OSK
Celinske 
površinske 
vode

NDK –
OSK
Druge 
površinske 
vode

OSK

Živi 
organi
zmi

Predlog spremembe

Šte
vil
ka

Ime snovi Številka 
CAS

LP –
OSK1

Celinske 
površinske 
vode

LP –
OSK1

Druge 
površinske 
vode

NDK –
OSK1

Celinske 
površinske 
vode

NDK –
OSK
Druge 
površinske 
vode

OSK

Živi 
organi
zmi

__________________________
1 Za vodna telesa površinske vode, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, namenjene 
za prehrano ljudi, države članice določijo strožje OSK v skladu s pododstavkom 1a 
člena 3(1) te direktive. Snovi, ki jih je treba tako obravnavati, vključujejo snovi 1, 3, 4, 10, 
13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 in 38.
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Predlog spremembe 263
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 5
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 5

Or. de

Obrazložitev

Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi in 
ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako nizkih koncentracij ni enotnih in 
primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 264
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 5
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(5) Bromirani 
difeniletri

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

Predlog spremembe

(5) Bromirani 
difeniletri

32534819 0,0005 0,0002 se ne 
uporablj
a

se ne 
uporablj
a

se ne 
uporabl
ja
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Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih in manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje.

Predlog spremembe 265
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 15
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 15

Or. de

Obrazložitev

Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(5) Bromirani 
difeniletri

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

Predlog spremembe

(5) Bromirani 
difeniletri

32534819 0,0005 0,0002 se ne 
uporablj
a

se ne 
uporablj
a

se ne 
uporab
lja

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -
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deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi in 
ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako nizkih koncentracij ni enotnih in 
primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 266
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 15
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 15

Or. de

Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih in manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje.

Predlog spremembe 267
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 21
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi in 
ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako nizkih koncentracij ni enotnih in 
primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 268
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 21
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 21

Or. de

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(21) Živo srebro in 
njegove spojine

7439976 0,07 0,07 20

Predlog spremembe

(21) Živo srebro in 
njegove spojine

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(21) Živo srebro in 
njegove spojine

7439976 0,07 0,07 20

Predlog spremembe

(21) Živo srebro in 
njegove spojine

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

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi ter ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako 
nizkih koncentracij ni enotnih in primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 269
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 22
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 22

Or. de

Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovost, ki so oblikovani na osnovi izračunov, nista 
bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter ocena primernosti za izvajanje. Letna srednja 
vrednost in dopustna najvišja koncentracija morata biti v ustreznem razmerju. To pri teh 
snoveh ni tako.

Predlog spremembe 270
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 22
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki.

Predlog spremembe 271
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 35
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 35

Or. de

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Predlog spremembe

(22) Naftalen 91203 ? ? ? ? ?

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

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

Predlog spremembe

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih in manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako 
nizkih koncentracij ni enotnih in primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 272
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 35
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 35

Or. de

Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje.

Predlog spremembe 273
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

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

Predlog spremembe

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 35

Or. de

Obrazložitev

Predlagana mejna vrednost za LP – OSK je analitična in je ni mogoče dokazati s testi. Pri 
očiščeni odpadni vodi je test dovolj natančen samo pri koncentracijah do 25 ng/L. Poleg tega 
bi za površinske vode veljala strožja mejna vrednost kot za pitno vodo. Z Uredbo 
2006/122/ES za PFOS že velja splošna prepoved uporabe in je v EU dovoljen samo še pri 
galvanizaciji, ker tam doslej ni drugih možnosti. Galvanizacija v EU predstavlja majhen, a 
pomemben industrijski sektor.

Predlog spremembe 274
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 38
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

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

Predlog spremembe

(35) Perfluorooktan 
sulfonska kislina 
in njeni derivati 
(PFOS)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovost, ki so oblikovani na osnovi izračunov, nista 
bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter ocena primernosti za izvajanje. Letna srednja 
vrednost in dopustna najvišja koncentracija morata biti v ustreznem razmerju. Pri teh snoveh 
to ne drži.

Predlog spremembe 275
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 38
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 38

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki.

Predlog spremembe 276
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 41
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 277
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 41
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 41

Or. de

Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako 
nizkih koncentracij ni enotnih in primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 278
Thomas Ulmer

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(41) Cipermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 41
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 41

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovost, ki so oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, ni bila izvedena analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki.

Predlog spremembe 279
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 42
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 42

Or. de

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(42) Diklorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako 
nizkih koncentracij ni enotnih in primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 280
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 42
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 42

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki.

Predlog spremembe 281
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 43
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(42) Diklorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Predlog spremembe 282
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 43
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 43

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(43) Heksabromoc
iklododekan 
(HBCDD)

glej opombo 12 v 
Prilogi X k 
Direktivi 2000/60/ES

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(43) Heksabromocikl
ododekan 
(HBCDD)

glej opombo 12 v 
Prilogi X k 
Direktivi 2000/60/ES

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

Predlog spremembe

(43) Heksabromocikl
ododekan 
(HBCDD)

glej opombo 12 v 
Prilogi X k 
Direktivi 2000/60/ES

? ? ? ?
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Predlog spremembe 283
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 44
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 44

Or. de

Obrazložitev

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov 
in katerih vrednosti so deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni 
analiza tveganj in koristi in ocena primernosti za izvajanje. Poleg tega za določitev tako 
nizkih koncentracij ni enotnih in primernih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 284
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 45
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(44) Heptaklor
in
heptaklorepoksid

76-44-8 /
1024-57-3

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

Predlog spremembe

(44) Heptaklor
in
heptaklorepoksid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

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

Metoda, uporabljena pri oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu 
ni ustrezno obrazložena. Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki 
varnostni pribitki. Za okoljske standarde kakovost, ki so oblikovani na osnovi izračunov, nista 
bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter ocena primernosti za izvajanje. Letna srednja 
vrednost in dopustna najvišja koncentracija morata biti v ustreznem razmerju. Pri teh snoveh 
to ne drži.

Predlog spremembe 285
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 45
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 45

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti je treba znižati, da bodo srednjeročno dosegljive. Metoda, uporabljena pri 
oblikovanju okoljskih standardov kakovosti, v Komisijskem predlogu ni ustrezno obrazložena. 
Zaradi slabih ali manjkajočih podatkov so bili uporabljeni previsoki varnostni pribitki. Za 
okoljske standarde kakovosti, ki so bili oblikovani na osnovi izračunov in katerih vrednosti so 
deloma daleč pod analitično mejo zaznavnosti, nista bili izvedeni analiza tveganj in koristi ter 
ocena primernosti za izvajanje. Manjkajo enotni in primerni preskusni postopki. Predlog 
spremembe 286
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 46
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Predlog spremembe

(45) Terbutrin 886-50-0 ? ? ? ?
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Predlog spremembe 287
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 46
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 46

Or. pl

Predlog spremembe 288
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 47
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(46) 17alfa-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 se ne 
upora
blja

se ne 
upora
blja

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(46) 17alfa-etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 ni 
relevant
no

ni 
relevant
no

Predlog spremembe

črtano
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Predlog spremembe 289
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 47
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 47

Or. pl

Predlog spremembe 290
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 48
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 se ne 
upora
blja

se ne 
upora
blja

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 ni 
relevant
no

ni 
relevant
no

Predlog spremembe

črtano
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Predlog spremembe 291
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – tabela – vrstica 48
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – tabela – vrstica 48

Or. pl

Predlog spremembe 292
Riikka Manner

Predlog direktive
Priloga II – opomba 13
Direktiva 2008/105/ES
Priloga I – del A – opomba 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13Ti OSK se nanašajo na biološko 13Ti OSK se nanašajo na biološko 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 se ne 
uporablja

se ne 
uporablja

Predlog spremembe

črtano

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 ni 
relevantno

ni relevantno

Predlog spremembe

črtano
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razpoložljive koncentracije snovi. razpoložljive koncentracije snovi. Če 
model BLM (model biotskih ligandov) ni 
primeren za razmere v državi članici, 
lahko ta uporabi okoljske standarde 
kakovosti iz te direktive.

Or. fi

Obrazložitev

Predlagani novi okoljski standardi kakovosti so določeni na podlagi modela biotskih 
ligandov, ki pa je primeren samo za celinske vode, kjer so razmere enake kot referenčne 
razmere te metode. Vendar ta metoda še vedno ni bila preverjena za morsko vodo. Ker je 
tukaj še vedno veliko nejasnosti, bi morali obdržati okoljske standarde kakovosti za nikelj, 
metode za določanje biološke razpoložljivosti kovin pa je treba nadalje razvijati na tak način, 
da bo mogoče biološko razpoložljivost meriti po vsej Evropi, tako za celinske kot za morske 
vode.

Predlog spremembe 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Priloga II a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Priloga II (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
PRILOGA IIa

„PRILOGA II 
SNOVI, KI JIH JE TREBA MED DRUGIM VKLJUČITI NA PRVI NADZORNI SEZNAM, KI 

GA PRIPRAVI KOMISIJA

Številka CAS1 Številka EU2 Ime snovi

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

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

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak

__________________________
1 CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov.
2 Številka EU: Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu (EINECS) ali evropski seznam 
novih snovi (ELINCS).
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Or. en

Obrazložitev

Za etinilestradiol, estradiol in diklofenak je bil opravljen temeljit znanstven postopek, ki ni 
dal odgovora na vsa znanstvena vprašanja; tako na primer ni bilo mogoče upoštevati novih 
podatkov študij o diklofenaku. Z vključitvijo teh snovi v nadzorni seznam bi znanstvena 
skupnost lahko pridobila več podatkov in sprejela utemeljene odločitve.

Predlog spremembe 294
Linda McAvan

Predlog direktive
Priloga II a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Priloga II (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
PRILOGA IIa

„PRILOGA II 
SNOVI, KI JIH JE TREBA MED DRUGIM VKLJUČITI NA PRVI NADZORNI SEZNAM, KI 

GA PRIPRAVI KOMISIJA

Številka CAS1 Številka EU2 Ime snovi

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

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

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak

__________________________
1 CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov.
2 Številka EU: Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu (EINECS) ali evropski seznam 
novih snovi (ELINCS).

Or. en

Obrazložitev

Koncentracije teh snovi v vodah po EU niso znane, saj ima Komisija podatke o spremljanju 
samo od dveh držav članic za snov E2 in treh držav članic za snov EE2. Potrebnih je več 
podatkov; GD SANCO tako pripravlja študijo, s katero bo opredelil razsežnost problema, ki 
ga povzroča onesnaževanje tal, vode itd. z ostanki farmacevtskih snovi, vključno z njegovim 
vplivom na javno zdravje.
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Predlog spremembe 295
Sophie Auconie

Predlog direktive
Priloga II a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Priloga II (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
PRILOGA IIa

„PRILOGA II
SNOVI, KI JIH JE TREBA MED DRUGIM VKLJUČITI NA PRVI NADZORNI SEZNAM, KI 

GA PRIPRAVI KOMISIJA

Številka CAS1 Številka EU2 Ime snovi
1066-51-9 se ne 

uporablja
Amino-metil fosfonska kislina (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Karbamazepin
57-12-5 se ne 

uporablja Prosti cianid

1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triklosan
9029-97-4 231-175-3 Cink in njegove spojine
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diklofenak
__________________________
1 CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov.
2 Številka EU: Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu (EINECS) ali evropski seznam 
novih snovi (ELINCS).

Or. fr


