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Изменение 29
Oreste Rossi

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Химическото замърсяване на 
повърхностните води представлява 
заплаха за водната среда с такива 
последици като остра и хронична 
токсичност за водните организми, 
натрупване в екосистемата и загуба на 
местообитания и биологично 
разнообразие, както и заплаха за 
човешкото здраве. С приоритет следва 
да се определят причините за 
замърсяването и да се третират 
емисиите при техните източници по 
най-ефективния икономически и 
екологосъобразен начин.

(1) Химическото замърсяване на 
повърхностните води представлява 
заплаха за водната среда с такива 
последици като остра и хронична 
токсичност за водните организми, 
натрупване в екосистемата и загуба на 
местообитания и биологично 
разнообразие, както и заплаха за 
човешкото здраве. С приоритет следва 
да се определят причините за 
замърсяването и, когато е възможно,
да се третират емисиите при техните 
източници по най-ефективния 
икономически и екологосъобразен 
начин.

Or. it

Изменение 30
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В съответствие с член 191, 
параграф 2, второ изречение от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, политиката на 
Съюза в областта на околната среда 
се основава на принципа на 
предпазните мерки и на принципите 
на превантивните действия, които 
следва да се предприемат, на 
приоритетното отстраняване при 
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източника на замърсяване на 
околната среда и на това, че 
„замърсителят плаща“.

Or. en

Обосновка

Във връзка с преразглеждането на списъка на приоритетните вещества е важно да 
се подчертае член 191, параграф 2, който определя основата на политиката на Съюза 
в областта на околната среда — както беше направено в съображение 2 от 
директивата за СКОС. Докладчикът е решил да цитира само член 191, параграф 3 
(подобно на съображение 3 от директивата за СКОС) в изменение 1. Това внася 
известни предразсъдъци (и член 191, параграф 3 се отнася само до въпроси, които 
трябва да бъдат взети под внимание и затова не е толкова целесъобразно). Или и 
двете позовавания трябва да бъдат включени, или нито едно от тях.

Изменение 31
Esther de Lange

Предложение за директива
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Като признава приноса на 
фармацевтичните продукти за 
човешкото здраве и същевременно 
като има предвид, че замърсяването 
на водите и почвите с остатъци от 
фармацевтични продукти е 
нововъзникващ екологичен проблем, 
Комисията следва, заедно с 
държавите членки и съответните 
заинтересовани страни, да работи по 
тематична стратегия за 
фармацевтичните продукти, която 
да проучва възможностите за мерки 
за контрол при източника.

Or. en

Изменение 32
Esther de Lange
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Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Пречистването на повърхностни 
води понастоящем е много скъпо: 
необходимо е да се стимулира 
разработването на принципно нови 
водни технологии, които позволяват 
по-евтино и по-ефективно 
пречистване на водите, като 
например процеса на евтектично 
замразяване до кристализация за 
промишлените води, прилагане на 
дълбоководни водорасли за намаляване 
на хранителните вещества и 
микробни горивни клетки за 
пречистване на урината.

Or. en

Изменение 33
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
предвижда стратегия срещу 
замърсяването на водите. Стратегията 
включва определянето на приоритетни 
вещества сред веществата, пораждащи 
съществен риск за или посредством 
водната среда на равнище ЕС. В 
Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 ноември 2001 г. за определяне на 
списък на приоритетните вещества в 

(2) Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
предвижда стратегия срещу 
замърсяването на водите и изисква по-
нататъшни конкретни мерки за 
контрол върху замърсяването. 
Стратегията включва определянето на 
приоритетни вещества сред веществата, 
пораждащи съществен риск за или 
посредством водната среда на равнище 
ЕС. В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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областта на политиката за водите е 
установен първият списък на 33 
вещества или групи вещества, 
приоритизирани на равнище Съюз, и 
понастоящем този списък е включен в 
приложение X към Директива 
2000/60/ЕО.

20 ноември 2001 г. за определяне на 
списък на приоритетните вещества в 
областта на политиката за водите е 
установен първият списък на 33 
вещества или групи вещества, 
приоритизирани на равнище Съюз, и 
понастоящем този списък е включен в 
приложение X към Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява текста в съображение 5 от директивата за СКОС. 
Важно е да се припомни, че самата Рамкова директива за водите също изисква по-
нататъшни конкретни мерки за контрол върху замърсяването. Дори ако мерките 
трябва да бъдат предприети приоритетно съгласно други части от 
законодателството (вж. съображение 6), това не следва да означава, че 
задължението на Комисията да прави предложения за мерки за контрол върху 
замърсяването в член 16, параграф 6 и член 16, параграф 8 губи актуалност.

Изменение 34
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изменението се основава на предложението на докладчика, като само е добавена 
препратка към съображенията, свързани със здравето на човека.

Изменение 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Мерките за намаляване на 
вредите трябва да бъдат в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“. Поради това 
вредите трябва да се 
предотвратяват при възможност 
още при непосредствения източник, а 
не едва тогава, когато вече са 
попаднали в повърхностните води.

Or. de

Изменение 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията преразгледа списъка на 
приоритетните вещества съгласно 
член 16, параграф 4 от 
Директива 2000/60/ЕО и член 8 от 
Директива 2008/105/ЕО и стигна до 
заключението, че е необходимо да бъде 
изменен списъкът на приоритетни 
вещества чрез определяне на нови 
вещества, изискващи приоритетни 
действия на равнище Съюз, 
установяване на СКОС за тях, 
актуализиране на СКОС за някои 
съществуващи вещества в съответствие 
с научния напредък и установяване на 
СКОС за живата част на екосистемата за 
някои съществуващи и нови 
приоритетни вещества.

(4) Комисията преразгледа списъка на 
приоритетните вещества съгласно 
член 16, параграф 4 от 
Директива 2000/60/ЕО и член 8 от 
Директива 2008/105/ЕО и стигна до 
заключението, че е необходимо да бъде 
изменен списъкът на приоритетни 
вещества чрез определяне на нови 
вещества, изискващи приоритетни 
действия на равнище Съюз, 
установяване на СКОС за тях или 
изключване на съществуващи 
вещества от списъка, както и
актуализиране на СКОС за някои 
съществуващи вещества в съответствие 
с научния напредък и установяване на 
СКОС за живата част на екосистемата за 
някои съществуващи и нови 
приоритетни вещества.

Or. de

Изменение 37
Andrea Zanoni

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) На този етап държавите членки 
срещат сериозни трудности при 
прилагането на Рамковата директива 
за водите. Това се отнася по-
специално до контрола на емисиите 
на приоритетни вещества на 
национално равнище и особено когато 
се цели елиминиране на емисиите, 
каквото е изискването по отношение 
на приоритетните опасни вещества. 
Във връзка с това следва се засили 
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координацията с други европейски 
законодателни инструменти чрез 
прилагане на нови подходящи мерки за 
контрол.

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение добавя ново съображение с цел да се разясни потребността 
от мерки на европейско равнище за постигането на целите за намаляване или 
елиминиране на емисиите във водата.

Изменение 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Преразглеждането на списъка на 
приоритетните вещества е осъществено 
с помощта на широкообхватни 
консултации с експерти от службите на 
Комисията, държавите членки и 
Научния комитет по рисковете за 
здравето и околната среда (НКРЗОС).

(5) Преразглеждането на списъка на 
приоритетните вещества е осъществено 
с помощта на широкообхватни 
консултации с експерти от службите на 
Комисията, държавите членки и 
Научния комитет по рисковете за 
здравето и околната среда (НКРЗОС), 
както и задълбочено проучване на 
токсичността на веществата и 
тяхното разпространение в рамките 
на ЕС.

Or. en

Изменение 39
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 
на Съвета.

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на 
прилагането, като напълно се спазват, 
а при необходимост се преразглеждат 
разпоредбите на съществуващи
секторни инструменти, уреждащи 
приоритетните вещества, вместо на 
създаването на нови контролни 
механизми в контекста на Директива 
2000/60/ЕО. Това обаче налага 
действията, необходими за постигане 
на целите, определени в член 16, 
параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, 
да се предприемат ефективно в 
контекста на другите съществуващи 
инструменти на Съюза. Включването 
на вещество в приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО или 
мониторингови данни, които 
показват, че са необходими 
допълнителни мерки на равнище ЕС, 
трябва следователно да задейства 
подходящи последващи действия от 
страна на Комисията и държавите 
членки съгласно съответните 
инструменти на Съюза, без да се
засяга прилагането на разпоредбите на
тези инструменти.

Or. en

Обосновка

Настоящите и предложените приоритетни вещества са промишлени химикали, 
пестициди, биоциди, емисии от промишлеността или фармацевтични продукти. 
Всички те се уреждат в конкретно законодателство. При все това разпоредбите на 
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Рамковата директива за водите са юридически равностойни. Въпреки че има смисъл 
да се даде приоритет за предприемане на мерки за контрол в специфичните актове, 
следва да се гарантира, че в тях ефективно се предприемат необходимите действия, 
за да се спази директивата за водите.

Изменение 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на 
Директива 2000/60/ЕО са приети много 
актове на Съюза, въвеждащи мерки за 
контрол на емисиите за отделни 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 16 от тази директивата. Освен това 
много мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета.

(6) След приемането на 
Директива 2000/60/ЕО са приети много 
актове на Съюза, въвеждащи мерки за 
контрол на емисиите за отделни 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 16 от тази директивата. Освен това 
много мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в 
приложение X към Директива 
2000/60/ЕО не трябва да бъде в 
противоречие с прилагането на 
разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, 
както и с произтичащите от тях 
разрешителни.

Or. de
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Изменение 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. Докладът 
за резултатите от редовния преглед 
на приложение X към Директива 
2000/60/ЕО, предвиден в член 16, 
параграф 4 от посочената директива, 
следва да направи преглед на мерките, 
приети на равнището на Съюза и в 
държавите членки, и да оцени дали 
тези мерки постигат стандартите 
за качество на приоритетните 
вещества или целта за прекратяване 
на приоритетните опасни вещества. 
Ако е целесъобразно, Комисията 
следва да приложи към доклада 
съответни предложения за 
конкретни мерки за постигането на 
стандартите за качество и целта за 
прекратяване заедно с междинни 
графици. Включването на вещество в 
приложение X към Директива 
2000/60/ЕО не засяга прилагането на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 октомври 2009 г. 
относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита и за 
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отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 
91/414/ЕИО на Съвета.

Or. en

Изменение 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на 
Директива 2000/60/ЕО са приети много 
актове на Съюза, въвеждащи мерки за 
контрол на емисиите за отделни 
приоритетни вещества в съответствие с 
член16 от тази директивата. Освен това 
много мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета.

(6) След приемането на 
Директива 2000/60/ЕО са приети много 
актове на Съюза, въвеждащи мерки за 
контрол на емисиите за отделни 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 16 от тази директивата. Освен това 
много мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. С цел 
създаване на съгласувана и 
координирана правна разпоредба за 
опасни приоритетни вещества е 
необходимо да се определят мерките, 
които се отнасят до съответния 
етап от жизнения цикъл на едно 
вещество, и да се установи, че сумата 
от мерки води до доказано 
подобряване на околната среда. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
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Съвета.

Or. de

Обосновка

Рамковата директива за водите служи като предпазна мрежа за мерки при 
източника в рамките на законодателство за химикалите и Директивата относно 
емисиите от промишлеността. Когато се установи надвишаване на СКОС от 
европейско значение, това показва необходимостта от предприемане на 
допълнителни мерки за ограничаване на емисиите при източника и/или подобряване на 
научните методи. По-нататъшни разпоредби са необходими основно в областта на 
политиката по отношение на химикалите.

Изменение 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. Би било 
целесъобразно да се предприеме 
последователен подход по отношение 
на политиката по отношение на 
фармацевтичните вещества, като се 
вземат предвид всички социални и 
медицински последици, в тясна 
консултация с всички заинтересовани 
страни. За тази цел Комисията ще 
изготви доклад с възможни 
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законодателни предложения относно 
екологичното въздействие на 
фармацевтичните вещества за 
хуманна употреба върху водите и 
почвите, съгласно Директива 
2010/84/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 декември 2010 г. за 
изменение по отношение на 
фармакологичната бдителност на 
Директива 2001/83/ЕО за 
утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствените 
продукти за хуманна употреба1 и 
Регламент (ЕС) № 1235/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2010 г. за изменение по 
отношение на фармакологичната 
бдителност за лекарствените 
продукти за хуманна употреба на 
Регламент (ЕО) № 726/2004 за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и 
контрол на лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба и за 
създаване на Европейска агенция по 
лекарствата, и на Регламент (ЕО) № 
1394/2007 относно лекарствените 
продукти за модерна терапия2.
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.
_______________
1 OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 74
2 OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 1

Or. en

Обосновка

Комисията (ГД „Здравеопазване и потребители“) е на начален етап на проучване на 
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въздействието на лекарствата върху околната среда, както изисква 
законодателството относно фармацевтичните продукти. Докладът с резултатите 
от проучването се очаква до края на 2012 г./началото на 2013 г. Той е подходяща 
отправна точка за определяне на съгласуван европейски подход за политика по 
отношение на въздействието на фармацевтичните продукти върху околната среда и 
следователно трябва да се изчака.

Изменение 44
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

(6) След приемането на Директива 
2000/60/ЕО са приети много актове на 
Съюза, въвеждащи мерки за контрол на 
емисиите за отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
тази директивата. Освен това много 
мерки за опазване на околната среда 
попадат в обхвата на друго 
съществуващо законодателство на 
Съюза. Следователно по-скоро трябва 
да бъде даден приоритет на прилагането 
и преразглеждането на съществуващи 
инструменти вместо на създаването на 
нови контролни механизми. 
Включването на вещество в приложение 
X към Директива 2000/60/ЕО не засяга 
прилагането на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.
Освен това трябва да се гарантира 
съответствие с решенията за даване 
на разрешение, установени съгласно 
горепосочения регламент, относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита, по-специално по 
отношение на възможни 
несъответствия в случаите, когато 
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веществата са определени като 
приоритетни опасни вещества в 
приложение X към Директива 
2000/60/EО.

Or. en

Обосновка

Има разминаване между Регламент (ЕО) № 1107/2009 и РДВ — разрешен пестицид 
(киноксифен) е определен като приоритетно опасно вещество. На практика 
определянето като приоритетно опасно вещество предполага прекратяване на 
неговата употреба, което подкопава процеса на разрешаване на ЕС, създаден по 
силата на Регламент 1107/2009. Настоящият регламент установява стриктна и 
всеобхватна схема и разглежда риска на дадено вещество за водите по-изчерпателно 
от РДВ. Процесът на преразглеждане на разрешенията за ПЧП е правилният процес, 
за да се реши дали дадено вещество следва да бъде на пазара или не.

Изменение 45
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тъй като най-ефективният 
начин за преустановяване или 
постепенно прекратяване на 
емисиите, изпусканията и загубите 
от тези приоритетни опасни 
вещества, които все още се 
произвеждат или внасят в Съюза, е да 
се приемат мерки на равнище ЕС, 
Комисията следва да изготви 
законодателни предложения за 
включване в списъка на кандидатите 
на REACH съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 
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793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 
1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 
директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на 
Комисията1, или за ограничаване на 
производството, пускането на пазара 
и употребата на веществата 
съответно в самостоятелен вид или в 
смеси или изделия, по 
целесъобразност. По отношение на 
приоритетните вещества мерките 
на равнище ЕС биха могли също да са 
икономически най-изгодни и 
Комисията следва да изготви 
законодателни предложения, които 
да гарантират съответно 
включването на веществото в 
списъка с кандидати на REACH, или 
ограничаването на производството, 
пускането на пазара и употребата 
им.

_____________________
1 OВ L 396, 02.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 46
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) За да се постигне съответствие с 
целта за преустановяване или 
постепенно прекратяване на 
емисиите на приоритетни опасни 
вещества следва да се създадат 
междинни СКОС, за да се осигурят 
стимули за постоянно намаляване на 
фоновите нива за вещества в 
естествената среда, и близки до 
нулата за произведени от човека 



AM\919170BG.doc 19/118 PE496.330v04-00

BG

синтетични вещества.

Or. en

Обосновка

Стандартите за качество на околната среда ще спомогнат за постигане на 
преустановяване на тези много опасни за водната среда вещества, само ако се 
възприемат като мярка за напредък.

Изменение 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Необходимо е високо ниво на 
координация между комитета, 
установен в член 21, параграф 1 от 
Директива 2000/60/ЕО, и 
комитетите и органите, влизащи в 
обхвата на други съществуващи 
закони на Съюза, във връзка с 
преценката, оценката, разрешението 
или друго преразглеждане на 
взаимозависими вещества или групи 
вещества. Тази координация следва да 
осигури подходяща оценка на риска за 
или посредством водната среда, с 
оглед на постигане на целите, 
установени в член 4 от Директива 
2000/60/ЕО, и въвеждане на мерки и 
контрол върху изпускането, емисиите 
и загубите от веществата за 
намаляване на тези рискове съгласно 
съответното законодателство.

Or. en

(Вж. изменение 222 на приложение ІІа (ново))
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Изменение 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Целесъобразно е да се гарантира 
по-добра координация между 
прилагането на Рамковата директива 
за водите и Регламент (ЕО) № 
1907/2006. За веществата, включени в 
приложение XIV към настоящия 
регламент, процедурата по 
заявлението за разрешаване следва да 
приключи преди класифицирането им 
като приоритетни опасни вещества.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури по-добра координация между прилагането на РДВ и 
REACH по отношение на едни и същи вещества. По-конкретно, когато дадено 
приоритетно вещество е включено в приложение XIV към REACH, то не следва да се 
разглежда за определянето му като приоритетно опасно вещество съгласно РДВ, 
докато процедурата по заявлението за разрешаване все още е в ход. От член 60, 
параграф 2 на REACH става ясно, че разрешаването и мерките въз основа на РДВ 
преследват една и съща цел: да се справят с риска, който възниква от всички 
изпускания, емисии и загуби от това вещество.

Изменение 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Чрез методите, посочени в член 16, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, са 
определени и приоритизирани 
допълнителни вещества, 
представляващи съществен риск за или 

(8) Чрез методите, посочени в член 16, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, са 
определени и приоритизирани 
допълнителни вещества, 
представляващи съществен риск за или 
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посредством водната среда на равнище 
Съюз, които трябва да бъдат добавени 
към списъка на приоритетните 
вещества. При изготвянето на СКОС за 
тези вещества е взета предвид 
последната налична научно-техническа 
информация.

посредством водната среда на равнище 
Съюз, включително фармацевтични 
вещества, които трябва да бъдат 
добавени към списъка на приоритетните 
вещества. При изготвянето на СКОС за 
тези вещества е взета предвид 
последната налична научно-техническа 
информация. За определянето на 
СКОС при редовното преразглеждане 
на приложение Х към Директива 
2000/60/ЕО, което се урежда в член 16, 
параграф 4 от нея, следва да се вземе 
под внимание комбинираният ефект.

Or. en

Изменение 50
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Слабо място на стандартите за 
качество на отделни вещества е, че 
важният момент за организмите, 
изложени на веществата, е 
комбинираният ефект от тях. 
Комбинираният ефект на 
веществата в околната среда може 
да е по-сериозен от това, което се 
посочва от коефициента за 
концентрация на конкретно 
вещество в стандарта за качество. 
Комисията следва да проучи 
възможностите за подобряване на 
Директива 2000/60/ЕО с оглед 
уреждането на комбинирания ефект 
във водната среда.

Or. en
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Изменение 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Замърсяването на водите и 
почвите с остатъци от 
фармацевтични продукти е назряващ 
проблем в областта на околната 
среда. Настоящата оценка и контрол 
на риска за или чрез водната среда от 
лекарствени продукти не обръща 
подходящо внимание на целите на 
Съюза в областта на околната среда. 
Текущото проучване на Комисията 
относно рисковете от въздействието 
на лекарствените продукти върху 
околната среда има за цел във връзка с 
това да предостави анализ доколко 
настоящата законодателна рамка е 
целесъобразна и ефективна за 
опазването на околната среда и 
човешкото здраве чрез водната среда
и, в крайна сметка, да определи 
възможните мерки за по-добро 
справяне с проблема.

Or. en

Изменение 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Настоящото предложение има за 
цел да гарантира по-добро качество 
на водата във връзка с общественото 
здраве и биологичното разнообразие. 
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Фармацевтичните вещества, на 
които е отдаден приоритет, са 
определени поради значителния им 
риск за или чрез водната среда на 
равнището на Съюза, а не поради 
риска за общественото здраве 
посредством консумацията им от 
хората.

Or. en

Изменение 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Съображение 8в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Мерките за контрол, които 
могат да бъдат предприети от 
държавите членки, вземат под 
внимание терапевтичното значение 
на фармацевтичните вещества и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1235/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 декември 2010 г. за 
изменение по отношение на 
фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба на Регламент (ЕО) № 
726/2004 за установяване на процедури 
на Общността за разрешаване и 
контрол на лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба и за 
създаване на Европейска агенция по 
лекарствата, и на Регламент (ЕО) № 
1394/2007 относно лекарствените 
продукти за модерна терапия1 и 
Директива 2010/84/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 
декември 2010 г. за изменение по 
отношение на фармакологичната 
бдителност на Директива 2001/83/ЕО 
за утвърждаване на кодекс на 
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Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба2. Тези 
мерки могат да включват схеми за 
връщане и етикетиране за 
неизползвани фармацевтични 
средства.
______________
1 OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 1
2 OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 74

Or. en

Изменение 54
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Получаването на СКОС за 
приоритетни опасни вещества 
обикновено включва по-високи нива на 
несигурност отколкото при 
приоритетните вещества, но СКОС все 
пак определя мярка за оценка на 
съответствието с цел постигане на добро 
химично състояние на повърхностните 
води, както е посочено в член 2, 
параграф 24 и в член 4, параграф 1, 
буква а), подточки ii) и iii) от Директива 
2000/60/ЕО. Въпреки това, за да се 
осигури адекватно ниво на защита на
околната среда и човешкото здраве, 
единствената цел по отношение на 
приоритетните опасни вещества е 
пълното или поетапно елиминиране на 
емисиите, заустванията и уврежданията, 
както е установено в член 4, параграф 1, 
буква а), подточка iv) от Директива 
2000/60/ЕО.

(9) Получаването на СКОС за 
приоритетни опасни вещества 
обикновено включва по-високи нива на 
несигурност отколкото при 
приоритетните вещества, но СКОС все 
пак определя мярка за оценка на 
съответствието с цел постигане на добро 
химично състояние на повърхностните 
води, както е посочено в член 2, 
параграф 24 и в член 4, параграф 1, 
буква а), подточки ii) и iii) от Директива 
2000/60/ЕО. Въпреки това, за да се 
осигури адекватно ниво на защита на 
околната среда и човешкото здраве, 
единствената цел по отношение на 
приоритетните опасни вещества е 
пълното или поетапно елиминиране на 
емисиите, заустванията и уврежданията, 
както е установено в член 4, параграф 1, 
буква а), подточка iv) от Директива 
2000/60/ЕО. В съответствие с член 16, 
параграф 6 от Директива 2000/60/ЕО 
срокът за постигане на 
преустановяване или постепенно 
прекратяване на изпусканията, 
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емисиите и загубите от 
приоритетни опасни вещества следва 
да не надвишава 20 години след 
определянето на дадено вещество 
като приоритетно опасно вещество.

Or. en

Обосновка

Комисията се позовава на други законови инструменти във връзка с мерките за 
контрол (вж. съображение 6). Поради това тя не възнамерява да предлага мерки за 
контрол по смисъла на РДВ, а да използва тези съществуващи инструменти. Съгласно 
MEMO/12/59 на Комисията относно настоящото предложение следва да се поясни, че 
РДВ изисква емисиите, изпусканията и загубите от приоритетни опасни вещества да 
бъдат постепенно прекратени в рамките на 20 години след определянето им като 
такива.

Изменение 55
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) През последните години 
нараства интересът към 
последиците върху човешкото здраве 
и околната среда, дължащи се на 
излагането на много различни 
химикали. Заустванията в околната 
среда в хода на производството, 
транспорта, използването или 
обезвреждането често съдържат 
голям брой химикали. Изискванията 
на Директива 2000/60/ЕО водните 
обекти да постигнат добро химично 
състояние налагат подчертано 
внимание не само към 
концентрациите на отделните 
химикали, но също и към 
комбинираното им въздействие. 
Поради това е целесъобразно това да 
бъде отразено при извеждането на 
стандартите за качество на 
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околната среда (СКОС).

Or. en

Обосновка

В излязлото наскоро съобщение на Комисията относно химичните смеси беше 
подчертано значението на смесите в околната среда в контекста на Рамковата 
директива за водите. При определянето на СКОС следва да се отчетат 
комбинираните въздействия, за да се избегне системно подценяване на рисковете.

Изменение 56
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) През последните години 
нараства интересът към 
последиците върху човешкото здраве 
и околната среда, дължащи се на 
излагането на много различни 
химикали. Заустванията в околната 
среда в хода на производството, 
транспорта, използването или 
обезвреждането често съдържат 
голям брой химикали. Изискванията 
на Директива 2000/60/ЕО водните 
обекти да постигнат добро химично 
състояние са свързани с подчертано 
внимание не само към 
концентрациите на отделните 
химикали, но също и към 
комбинираното им въздействие. 
Поради това е целесъобразно това да 
бъде отразено при извеждането на 
стандартите за качество на 
околната среда (СКОС).

Or. en

Обосновка

В излязлото наскоро съобщение на Комисията (COM) относно химичните смеси се 
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разяснява значението на смесите в околната среда в контекста на Рамковата 
директива за водите. Съответно разглеждането на самото извеждане на СКОС ще 
спомогне да се избегне системното подценяване на рисковете.

Изменение 57
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Вписването на веществата 
като приоритетни вещества или 
приоритетни опасни вещества се 
основава, наред с всичко останало, на 
научната оценка на свойствата на 
веществото. С оглед да се гарантира 
ненамеса и надеждност на процеса на 
вписване, следва политическите 
съображения или разходите, свързани 
с мерките, да не могат да се 
използват като препятствие за 
включване на дадено вещество като 
приоритетно опасно вещество; по-
скоро те следва да се разглеждат на 
по-късен етап след вписването на 
конкретно вещество или група 
вещества.

Or. en

Изменение 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дори и да бъдат предприети 
мащабни мерки за намаляване или 
елиминиране на емисии, устойчивите, 
биоакумулативни и токсични вещества

(12) Въпреки че преди всичко на 
европейско равнище вече са
предприети мащабни мерки за 
намаляване или елиминиране на емисии, 
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(УБТ) и другите реагиращи като УБТ
вещества могат да бъдат откривани в 
продължение на десетилетия във 
водната среда на нива, представляващи 
съществен риск. Някои вещества са 
способни на пренасяне на далечни 
разстояния и присъстват до голяма 
степен навсякъде в околната среда. 
Няколко такива вещества са сред 
съществуващите и предложени 
приоритетни опасни вещества и, поради 
дългосрочната им повсеместна 
разпространеност, някои от тях се 
нуждаят от специално разглеждане що 
се отнася до въздействието им върху
представянето на химичното 
състояние съгласно Директива 
2000/60/ЕО и до изискванията за 
мониторинг.

устойчивите, биоакумулативни и 
токсични вещества (УБТ) и другите
приоритетни опасни вещества могат 
да бъдат откривани в продължение на 
десетилетия във водната среда на нива, 
представляващи съществен риск. Някои 
вещества са способни на пренасяне на 
далечни разстояния и присъстват до 
голяма степен навсякъде в околната 
среда. Няколко такива вещества са сред 
съществуващите и предложени 
приоритетни опасни вещества. Тези 
вещества могат само в редки случаи 
да бъдат ефективно намалени чрез 
мерки на местно или регионално 
равнище. По отношение на тези 
вещества е необходимо да се положат 
международни усилия с цел 
намаляването им в световен мащаб. 
Тези вещества се нуждаят от специално 
разглеждане с оглед на дългосрочните
им въздействия върху околната среда, 
наблюдението и влиянието им върху
химичното състояние съгласно 
Директива 2000/60/ЕО и с оглед на
изискванията за мониторинг.

Or. de

Обосновка

Класификацията на веществата в групата на повсеместно разпространените УБТ 
вещества все още не е прозрачна. Разграничаването на веществата от различни 
категории налага необходимостта от прозрачни критерии и възможности с цел 
класифициране на други вещества като почти повсеместно разпространени. Поради 
това въз основа на комбинирания подход на Рамковата директива за водите тези 
вещества не следва да се определят само чрез техните химични свойства и 
концентрации, но също и въз основа на критериите на един успешен контрол на 
емисиите.

Изменение 59
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Специално внимание следва да се 
отдели на определени пестициди, 
съдържащи хелатообразуващи 
агенти, които служат като 
изключително важен елемент за 
свързване. Определени 
хелатообразуващи агенти са 
устойчиви и повишават 
възможностите за разпространение 
на тежките метали в почвата. 
Увеличен потенциал на тежките 
метали за инфилтриране може да 
доведе до потенциално замърсяване на 
подземните води и да изложи на риск 
големи групи от населението.

Or. en

Изменение 60
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

опасни свойства и новопоявили се
замърсители, включени временно в 
списък за наблюдение, и към ограничен 
брой места за мониторинг, но да дава 
представителни данни, подходящи за 
целите на процеса на приоритизиране в 
Съюза. Списъкът следва да е 
динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества.

Or. en

Обосновка

За целите на ефективния подбор на съответните вещества за списъка за наблюдение 
следва да се разгледа техният потенциал за опасност.

Изменение 61
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Необходим е нов механизъм, който 
да осигурява на Комисията целева 
висококачествена мониторингова 
информация за концентрацията на 
вещества във водната среда с внимание, 
насочено към новопоявили се 
замърсители и вещества, за които 
наличните данни от мониторинг не са 
достатъчно качествени за целите на 
оценката на риска. Новият механизъм 
трябва да улесни събирането на такава 
информация, допълнена с данни от 
мониторинга по програмите съгласно 
членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/ЕО, от речните басейни в целия 
Съюз. За да поддържа разходите за 
мониторинг в разумни нива, механизмът 
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места за мониторинг, но да дава 
представителни данни, подходящи за 
целите на процеса на приоритизиране в 
Съюза. Списъкът следва да е 
динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества.

следва да е насочен към ограничен брой 
вещества, включени временно в списък 
за наблюдение, и към ограничен брой 
места за мониторинг, но да дава 
представителни данни, подходящи за 
целите на процеса на приоритизиране в 
Съюза. Списъкът следва да е 
динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества. Следва да се 
уточни срока на валидност на 
списъка. На базата на резултатите, 
получени от държавите членки, 
както и въз основа на предварително 
определени критерии, Комисията 
следва да обосновава пред определени 
заинтересовани страни 
необходимостта от продължаване на 
мониторинга на веществото на всеки 
12 месеца след това, докато 
веществото фигурира в списъка. 
Веществото следва да се изключи от 
списъка за наблюдение, ако оценката 
на риска в съответствие с член 16, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО 
потвърди, че то не представлява 
съществен риск на равнището на 
Съюза за или посредством водната 
среда.

Or. en

Обосновка

Членове 5 и 8 от Директива 2000/60/ЕО вече осигуряват ценна информация относно 
екологичното и химичното състояние на водите в ЕС в резултат на 
сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни и следва да 
се използват за допълване на информацията, генерирана във връзка със списъка за 
наблюдение. Необходим е ясен, обоснован и прозрачен процес за определяне на 
веществата, които следва да останат в списъка за наблюдение. Следва също да се 
предвиди възможност за изваждане на вещества от списъка за наблюдение, при 
условие че оценката на риска оправдава това.
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Изменение 62
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Необходим е нов механизъм, който 
да осигурява на Комисията целева 
висококачествена мониторингова 
информация за концентрацията на 
вещества във водната среда с внимание, 
насочено към новопоявили се 
замърсители и вещества, за които 
наличните данни от мониторинг не са 
достатъчно качествени за целите на 
оценката на риска. Новият механизъм 
трябва да улесни събирането на такава 
информация от речните басейни в целия 
Съюз. За да поддържа разходите за 
мониторинг в разумни нива, механизмът 
следва да е насочен към ограничен брой 
вещества, включени временно в списък 
за наблюдение, и към ограничен брой 
места за мониторинг, но да дава 
представителни данни, подходящи за 
целите на процеса на приоритизиране в 
Съюза. Списъкът следва да е 
динамичен, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества. Предвид 
изказаните опасения във връзка с 
диклофенак, 17бета-естрадиол и 
17алфа-етинилестрадиол, Комисията 
се приканва да отдаде приоритет на 
извършването на научна оценка на 
тези три вещества с оглед 
включването им в списък за 
наблюдение, в случай че тази оценка 
покаже основания за включването им. 
Всяка оценка на тези три вещества 
следва да включва потенциалното 
икономическо и социално въздействие 
на наблюдението и налагането на 
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ограничения върху веществата.

Or. en

Обосновка

Заплахата, която представляват трите лекарствени вещества, остава неизяснена и е 
предмет на обсъждане и въпреки че понастоящем няма достатъчно данни, които да 
обосноват включването им в списъка на приоритетните вещества, са налице 
достатъчни опасения, за да им бъде отдаден приоритет за евентуално включване в 
списъка за наблюдение. Необходимо е въздействието на налагането на ограничения 
върху тях да бъде проучено в пълна степен. Налагането на ограничения върху 17бета-
естрадиол например може да ограничи производството на перорални контрацептиви 
и да окаже отрицателно въздействие върху общественото здраве.

Изменение 63
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Списъкът за наблюдение следва 
да дава възможност за подходящ 
мониторинг за съдържание на 
вещества в повърхностните води и да 
позволява извършването на надеждна 
оценка на риска въз основа на 
общоприета утвърдена методика и 
научни данни от най-съвременни 
проучвания, като се вземат предвид 
научно-техническият напредък и 
международно установените насоки 
(например тези на ОИСР, ДЛП).

Or. en

Обосновка

Генерирането на нови научни данни в съответствие с най-новите стандарти и насоки 
би дало възможност за по-добро разбиране на действителния риск за околната среда. 
За много вещества би било от полза едно по-задълбочено критично изследване, преди 
да се вземе решение за евентуалното им включване в списък. Ето защо процесът на 
оценка трябва да бъде надежден от гледна точка на методиката, т.е. да е 
общоприет.
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Изменение 64
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С приемането на настоящото 
предложение и с внасянето на доклада 
си в Европейския парламент и Съвета 
Комисията приключи първото 
преразглеждане на списъка на 
приоритетните вещества, осъществено 
от нея, съгласно член 8 от Директива 
2008/105/ЕО. Това включва 
преразглеждане на веществата в 
приложение III към същата директива, 
някои от които са определени за 
приоритизиране. В момента няма 
достатъчно доказателства за 
приоритизиране на другите вещества.
Възможността да се осигури нова 
информация относно тези вещества 
означава, че те не са изключени от 
бъдещо преразглеждане, което се отнася 
и за другите разгледани, но 
неопределени като приоритетни 
вещества в настоящото преразглеждане. 
Следователно приложение III към 
Директива 2008/105/ЕО става излишно и 
следва да бъде заличено. Член 8 от 
същата директива следва да бъде 
съответно изменен, както и по 
отношение на датата за докладване на 
Европейския парламент и на Съвета.

(19) С приемането на настоящото 
предложение и с внасянето на доклада 
си в Европейския парламент и Съвета 
Комисията приключи първото 
преразглеждане на списъка на 
приоритетните вещества, осъществено 
от нея, съгласно член 8 от Директива 
2008/105/ЕО. Това включва 
преразглеждане на веществата в 
приложение III към същата директива, 
някои от които са определени за 
приоритизиране. Възможността да се 
осигури нова информация относно тези 
вещества означава, че те не са 
изключени от бъдещо преразглеждане, 
което се отнася и за другите разгледани, 
но неопределени като приоритетни 
вещества в настоящото преразглеждане. 
Следователно приложение III към 
Директива 2008/105/ЕО става излишно и 
следва да бъде заличено. Член 8 от 
същата директива следва да бъде 
съответно изменен, както и по 
отношение на датата за докладване на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 65
Oreste Rossi

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. От особено значение е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на експертно 
равнище.

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. Особено важно е 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително на експертно 
равнище, като покани експерти от 
държавите членки, засегнатите 
сектори и НПО, които насърчават 
опазването на околната среда.

Or. it

Изменение 66
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. От особена важност е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. От особена важност е 
Комисията да провежда съответните 
консултации с всички заинтересовани 
страни по време на подготвителната 
работа, включително на експертно 
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равнище.

Or. en

Изменение 67
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. От особена важност е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

(21) Освен това с цел подобряване на 
информационната основа за бъдещо 
определяне на приоритетни вещества, 
по-специално по отношение на 
новопоявили се замърсители, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изготвянето на списък за 
наблюдение. От особена важност е 
Комисията да провежда съответните 
консултации с всички заинтересовани 
страни по време на подготвителната 
работа, включително на експертно 
равнище.

Or. en

Обосновка

Всички заинтересовани страни следва да имат възможност да правят коментари и 
да дадат своя принос при изготвянето на списъка за наблюдение от Комисията.

Изменение 68
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да осигури еднакви условия на 
прилагане на настоящата директива, по 
отношение на методите за мониторинг, 
използвани за мониторинг на 
веществата от списъка за наблюдение и 
на форматите на докладване за 
докладването пред Комисията на данни 
и информация от мониторинга, на 
Комисията следва да бъдат дадени 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

(23) За да осигури еднакви условия на 
прилагане на настоящата директива, по 
отношение на методите за мониторинг и 
утвърдените аналитични методи 
съгласно Директива 2009/90/ЕО, 
използвани за мониторинг на 
веществата от списъка за наблюдение и 
на форматите на докладване за 
докладването пред Комисията на данни 
и информация от мониторинга, на 
Комисията следва да бъдат дадени 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение уточнява, че следва да се разработят еднообразни утвърдени 
аналитични методи.

Изменение 69
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно постигането на 
добро химично състояние на 
повърхностните води чрез установяване 
на СКОС за приоритетни вещества и за 

(24) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно постигането на 
добро химично състояние на 
повърхностните води чрез установяване 
на СКОС за приоритетни вещества и за 
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някои други замърсители, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно, от 
гледна точка на поддържането на 
еднакво ниво на защита на 
повърхностните води в целия Съюз, 
може да бъде по-добре постигната на 
равнище Съюз, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

някои други замърсители, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно, от 
гледна точка на поддържането на 
еднакво ниво на защита на 
повърхностните води в целия Съюз, 
може да бъде по-добре постигната на 
равнище Съюз, Съюзът следва да 
приеме мерки, когато е необходимо, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. en

Обосновка

Приоритетни вещества са тези, по отношение на които има значителен риск на 
равнище ЕС. С други думи, концентрациите на тези вещества надхвърлят СКОС. С 
оглед на това са необходими мерки за контрол на замърсяването. Съюзът следва да 
има задължение, а не само право, да приеме мерки, когато такива са необходими на 
равнище ЕС.

Изменение 70
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1
2000/60/EC
Член 16 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение X към Директива 
2000/60/ЕО се заменя с текста на 
приложение I към настоящата 
директива.

Директива 2000/60/ЕО се изменя, 
както следва:

– приложение X се заменя с текста на 
приложение I към настоящата 
директива;
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– към член 16 се добавя следният 
параграф:
„3a. „Приоритетно вещество“, което 
е включено и в приложение XIV към 
Регламент (EО) № 1907/2006, не се 
счита за определено като 
„приоритетно опасно вещество“ 
(ПОВ) преди датата на забрана, 
посочена на съответното място в 
приложение XIV, или преди датата 
на публикуване на решението на 
Комисията относно конкретното 
заявление за разрешение, при условие 
че тази дата на публикуване не 
предхожда датата на забраната.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури по-добра координация между прилагането на РДВ и 
REACH по отношение на едни и същи вещества. По-конкретно, когато дадено 
„приоритетно вещество“ (ПВ) е включено в приложение XIV на REACH, то не следва 
да се счита за определено като „приоритетно опасно вещество“ (ПОС) съгласно 
РДВ, докато процедурата във връзка със заявлението за разрешение все още е в ход.

Изменение 71
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1
2000/60/EC
Приложение VIII – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение X към Директива
2000/60/ЕО се заменя с текста на 
приложение I към настоящата 
директива.

Директива 2000/60/ЕО се изменя, 
както следва:

– приложение X се заменя с текста на 
приложение I към настоящата 
директива;

– към приложение VIII се добавя 
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следната точка:
„12а. Устойчиви хелатообразуващи 
агенти и техните съединения“.

Or. en

Обосновка

Хелатообразуващите агенти се използват масово в различни промишлени процеси и 
продукти, като например в пестицидите, където хелатообразуващият агент се 
използва като изключително важно вещество с комбинирано действие, посредством 
което се образуват комплекси с метални йони, и по този начин се подобрява 
ефикасността на активната съставка. Определени хелатообразуващи агенти като 
EDTA са устойчиви и увеличават възможностите за разпространение на тежките 
метали в почвата. Нарасналият потенциал на тежките метали за инфилтриране 
може да доведе до замърсяване на подпочвените води и да изложи на риск големи 
групи от населението посредством водната среда.

Изменение 72
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Естествена фонова концентрация“ 
означава естественият състав на 
чистата вода, който се определя от 
факторите на околната среда (почви, 
структура, геохимични и други 
природни фактори като вулканична 
дейност, естествени пожари и т.н).

Or. en

Изменение 73
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
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Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 1 от настоящата 
директива и член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО държавите
членки прилагат СКОС, определен в 
част A на приложение I към настоящата 
директива, в повърхностни водни 
обекти.

В съответствие с член 1 от настоящата 
директива и член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО държавите 
членки прилагат СКОС, определен в 
част A на приложение I към настоящата 
директива, в повърхностни водни 
обекти. За веществата с номера 2, 5, 
15, 20, 22, 23, 28 и 34—48 СКОС се 
прилагат като „мониторингови 
стойности“. От 2021 г. държавите 
членки преобразуват тези 
„мониторингови стойности“ в СКОС 
съгласно член 4 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предоставят преходни периоди за задължителното прилагане на 
новите СКОС и на преразгледаните СКОС на признатите приоритетни вещества. В 
противен случай неминуемо ще се стигне до противоречия с изискванията на член 4 
(„Екологични цели“) от Рамковата директива за водите. В много случаи например 
определянето на нови СКОС, без да са предвидени преходни периоди, би било в 
нарушение на разпоредбата на член 4, параграф 5 от РДВ да не се наблюдава по-
нататъшно влошаване в състоянието на засегнатия воден обект, а ако се направи, ще 
доведе до поява на бариери или ограничения.

Изменение 74
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2015 г. 
държавите членки прилагат 
стойностите на СКОС за 
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приоритетните опасни вещества, 
посочени в част A на приложение I 
към настоящата директива, за 
повърхностни водни обекти, 
намалени от следните коефициенти, 
или поне до нивото на откриваемост, 
чрез леснодостъпна технология за 
измерване:
a) считано от 22 декември 2015 г. —
чрез редуциращ коефициент 10;
б) считано от 22 декември 2021 г. —
чрез редуциращ коефициент 20;
в) считано от 22 декември 2027 г. —
чрез редуциращ коефициент 100.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че СКОС за приоритетните опасни вещества 
съответства на: i) общата цел на РДВ за прекратяване или постепенно премахване на 
емисиите на тези вещества и за постигане на близки до нулевите концентрации на 
естествено появяващите се вещества в морската среда и на ii) несигурността при 
определянето на праговете за вещества с опасни свойства като биоакумулиращите и 
токсичните (PBT) или вещества с потенциал за нарушаване на ендокринните функции.

Изменение 75
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на СКОС се вземат 
под внимание естествените фонови 
стойности, чрез използване на 
„подход на добавения риск“.

Or. en
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Обосновка

Наличието на вещества вследствие на естественото им освобождаване (фонови 
стойности) трябва да се вземе под внимание при оценяване на случаите на 
надвишаване на СКОС. Например фоновите стойности на естествено появяващите 
се метали от геогенни източници — полиароматни въглеводороди (PAH) от горски 
пожари и т.н., трябва да се вземат под внимание при преразглеждането на СКОС по 
смисъла на „подхода на добавения риск“. В противен случай споменатите 
констатации в посочените по-горе случаи биха довели до налагане на мерки за 
управление на водите от правоприлагащите органи.

Изменение 76
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да гарантира хармонизирано 
прилагане на директивата в 
държавите членки, Комисията 
приема делегиран акт със 
задължителни правила за 
аналитичните методи, които трябва 
да се използват.

Or. en

Обосновка

За много от предложените нови или преразгледани СКОС липсват утвърдени 
аналитични методи и правила за вземане на проби. Особено по отношение на 
планирания списък за наблюдение, очакваната полза от констатациите относно 
евентуално наличните вещества може да се постигне само, ако във всички държави 
членки се извършват хармонизирани, т.е. съпоставими изследвания. Вж. също 
Директива 2009/90/ЕО за определяне на технически спецификации за химически анализ 
и мониторинг на състоянието на водите.

Изменение 77
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки следва да 
прилагат СКОС за веществата с 
номера 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 и 34—48, 
като се започне с актуализирането на 
плановете за управление на речните 
басейни през 2021 г., с цел постигане 
на добро химично състояние по 
отношение на тези вещества най-
късно до 2027 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като трябва да се гарантира съгласуваност между Рамковата директива за 
водите и настоящата директива, следва да се посочи, че държавите членки трябва да 
прилагат СКОС за новите вещества и актуализираните СКОС за вече признатите 
вещества, а следващата актуализация на програмите от мерки и на плановете за 
управление на речните басейни да се извърши през 2021 г. с цел постигане на добро 
химично състояние по отношение на тези вещества до 2027 г.

Изменение 78
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. За веществата, спрямо които се 
прилага СКОС за седимента и/или 
живата част на екосистемата, държавите 
членки извършват мониторинг на 
веществото в съответната матрица на 
всеки три години, като този период е 
индикативен, освен ако техническите 
знания и становищата на експертите
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оправдават друг интервал.

Or. sv

Обосновка

Това изменение осъществява връзката между параграфи 4 и 6: предложението на 
Комисията не посочва ясно кой период се има предвид.

Изменение 79
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки подготвят анализ на 
дългосрочните тенденции в 
концентрациите на онези приоритетни 
вещества, изброени в приложение I, част 
А, които са склонни към натрупване в 
седимента и/или живата част на 
екосистемата, като обръщат специално 
внимание на веществата, обозначени с 
номера 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 и 44, на 
основата на мониторинг на състоянието 
на водите, извършван в съответствие с 
член 8 от Директива 2000/60/ЕО. Те 
вземат мерки с цел да се гарантира, при 
условията на член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО, че такива
концентрации не се повишават в 
значителна степен в седиментите 
и/или в съответната флора и фауна. 

Държавите членки подготвят анализ на 
дългосрочните тенденции в 
концентрациите на онези приоритетни 
вещества, изброени в приложение I, част 
А, които са склонни към натрупване в 
седимента и/или живата част на 
екосистемата, като обръщат специално 
внимание на веществата, обозначени с 
номера 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 и 44, на 
основата на мониторинг на състоянието 
на водите, извършван в съответствие с 
член 8 от Директива 2000/60/ЕО. Те 
вземат мерки с цел да се гарантира, при 
условията на член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО, че такива 
концентрации постепенно се
намаляват в седимента и/или в 
съответната флора и фауна.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изискванията на член 4, параграф 1, буква a), подточка iv) от РДВ 
държавите членки следва да предприемат стъпки за постепенно намаляване на 
замърсяването от приоритетни вещества, което е съвсем различно от това само да 
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се гарантира, че концентрациите на приоритетни вещества не се увеличават 
значително в седимента или във флората и фауната.

Изменение 80
Sabine Wils, João Ferreira

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията проучва научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията от оценките на риска, 
посочени в член 16, параграф 2, букви а) 
и б) от Директива 2000/60/ЕО, както и 
информацията от регистрацията на 
вещества, публично достъпна в 
съответствие с член 119 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, и, ако е необходимо, 
предлага преразглеждане на СКОС, 
установени в част А от приложение I 
към настоящата директива в 
съответствие с процедурата, установена 
в член 294 от Договора, съгласно 
графика, предвиден в член 16, параграф 
4 от Директива 2000/60/ЕО. 

7. Комисията проучва научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията от оценките на риска, 
посочени в член 16, параграф 2, букви а) 
и б) от Директива 2000/60/ЕО, както и 
информацията от регистрацията на 
вещества, вписани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1907/2006,
включително потенциала за 
излъчването на емисии вследствие на 
използването им в изделия, и, ако е 
необходимо, предлага преразглеждане 
на СКОС, установени в част А от 
приложение I към настоящата директива 
в съответствие с процедурата, 
установена в член 294 от Договора, 
съгласно графика, предвиден в член 16, 
параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира използването на ЦЯЛАТА информация, предоставена на 
органите в съответствие с REACH, а не само на тази от публичната база данни, 
която е по-ограничена. Една от целите на REACH винаги е била да подпомага по-
доброто прилагане на законодателството на ЕС чрез подобряване на 
информационната база.

Изменение 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. С цел да се улесни прилагането на 
настоящата директива се 
разработват технически насоки 
относно вземането на проби от 
флората и фауната и мониторинга на 
веществата, съгласно 
съществуващата процедура за 
прилагане на Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е насочено към липсата на стандартизирани методи за 
вземане на проби и анализ на нови вещества. Разработването на стандарти за 
вземане на проби от флората и фауната и за мониторинг на всяко вещество е 
продължителен и скъпоструващ процес. В интерес на ефикасността, намаляването 
на разходите и получаването на съпоставими данни Комисията следва да подкрепи 
държавите членки, като издаде технически насоки съгласно процедурата за прилагане 
на Директива 2000/60/ЕО.

Изменение 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
Директива 2008/105/EО
Член 3 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Комисията разработва насоки, 
включително технически 
спецификации относно прилагането и 
мониторинга на СКОС в съответна 
матрица за веществата с номера 2, 5, 
15, 20, 23, 28 и 34—45, с оглед 
подпомагане на процеса на 
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мониторинг на тези вещества.

Or. en

Обосновка

В момента няма стандартизирани аналитични методи за всички съществуващи 
приоритетни вещества, нито за новите. Разработването на национални стандарти е 
продължителен и скъпоструващ процес. Следователно Комисията следва да 
разработи насоки с цел да се осигури съпоставимост на данните от мониторинг 
между държавите членки.

Изменение 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя се следният член 5а:
„Член 5а

Контролиране на приоритетни 
вещества, които са промишлени 

химикали
1. За всички приоритетни вещества и 
приоритетни опасни вещества, 
които са в обхвата на Регламент (EC) 
№ 1907/2006 (REACH) и които според
Комисията отговарят на 
критериите в член 57 от настоящия 
регламент, Комисията иска от 
Европейската агенция по химикалите 
(ЕСНА) до [да се въведе дата от ОВ: 
една година след влизане в сила на 
директивата] да изготви досиета 
съгласно член 59, параграф 2 или член 
69, параграф 1 от настоящия 
регламент, ако това все още не е 
направено.
2. За тези вещества, които по мнение 
на Комисията не отговарят на 
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критериите в член 57 от настоящия 
регламент, Комисията изисква от 
ЕСНА до [да се въведе дата от ОВ: 
една година след влизане в сила на 
директивата] да изготви досиета 
съгласно член 69, параграф 1 от 
настоящия регламент, ако това все 
още не е направено.
3. Ако мониторингът на данни 
показва, че са необходими мерки на 
равнище ЕС за признато 
приоритетно вещество или за 
приоритетно опасно вещество, за да 
се гарантира съответствие с 
Директива 2000/60/ЕО, Комисията 
предприема действия в съответствие 
с параграфи 1 и 2 от настоящия член 
или преразглежда разрешението, 
дадено съгласно член 61, параграф 2 
от Регламент (EC) № 1907/2006 или 
ограничението съгласно член 68, 
параграф 1 от Регламент (EC) № 
1907/2006, което е приложимо.

Or. en

Обосновка

Съществува неотложна нужда от постигане на съгласуваност между целите на 
законодателството за водите и подходящите мерки за контрол на замърсяването 
съгласно секторните инструменти. Относно промишлените химикали, вписването на 
дадено вещество като приоритетно или наличието на данни за надвишаване на СКОС 
след вписването следва да доведе до подходящи последващи действия по смисъла на 
REACH. Това е от основно значение, за да се гарантира, че ефективно се предприемат 
необходимите действия за постигане на целите на РДВ, като същевременно се 
спазват разпоредбите на REACH.

Изменение 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 3б (нова)
Директива 2008/105/EО
Член 5б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Добавя се следният член 5б:
„Член 5б

Контролиране на приоритетни 
вещества, които са продукти за 

растителна защита
1. Държавите членки преразглеждат 
до [да се въведе датата от ОВ: една 
година след влизане в сила на 
директивата] всички разрешения, 
предоставени съгласно член 44 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 за 
продукти за растителна защита, 
които съдържат приоритетни 
вещества, за да се гарантира 
съответствието им с целите на 
Директива 2000/60/ЕО.
2. Държавите членки преразглеждат 
съответните разрешения, 
предоставени съгласно член 48 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 за 
продукти за растителна защита, 
които съдържат съществуващо 
приоритетно вещество, когато 
данните от мониторинга показват, 
че са необходими допълнителни мерки 
на равнище ЕС за постигане на 
съответствие с целите на Директива 
2000/60/ЕО, като извършват това в 
срок от една година след публикуване 
на данните от мониторинга.
3. Счита се, че приоритетните 
опасни вещества не отговарят на 
критериите по точки 3.6.2, 3.6.3, 
3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 или 3.8.2 от 
приложение II към посочения 
регламент.
4. Надвишаването на СКОС се счита 
за неприемливо въздействие върху 
околната среда съгласно член 4, 
параграф 3, буква д), подточка i) от 
посочения регламент.“
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Or. en

Обосновка

Съществува неотложна нужда от постигане на съгласуваност между целите и 
СКОС на законодателството за водите и подходящите мерки за контрол на 
замърсяването съгласно секторните правни инструменти. Относно пестицидите, 
вписването на дадено вещество като приоритетно следва води до подходящи 
последващи действия по смисъла на регламента относно пестицидите. Това е от 
основно значение, за да се гарантира, че ефективно се предприемат необходимите 
действия за постигане на съответствие с директивата за водите, като 
същевременно се спазват разпоредбите на законодателството относно пестицидите.

Изменение 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 3в (нова)
Директива 2008/105/EО
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Добавя се следният член 5в:
„Член 5в

Контролиране на приоритетни 
вещества, които са биоциди

1. Държавите членки, а за 
разрешенията на Съюза —
Комисията, преразглеждат до [да се 
въведе датата от ОВ: една година 
след влизане в сила на директивата] 
всички разрешения за биоциди, които 
съдържат приоритетни вещества, 
предоставени съгласно член 48 от 
Регламент (ЕО) № 528/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди1, с цел да 
гарантират съответствието им с 
целите на Директива 2000/60/ЕО.
2. Държавите членки, а за 
разрешенията на Съюза —
Комисията, преразглеждат 
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съответните разрешения за 
съществуващо приоритетно 
вещество, предоставени съгласно член 
48 от Регламент (ЕО) № 528/2012, 
когато данните от мониторинга 
показват, че са необходими мерки на 
равнище ЕС за постигане на 
съответствие с целите на Директива 
2000/60/ЕО, като извършват това в 
срок една година от оповестяването
на данните от мониторинга.
3. Счита се, че приоритетните 
опасни вещества отговарят на един 
от критериите за изключване, 
определени в член 5, параграф 1 от 
посочения регламент.
4. Надвишаването на СКОС се счита 
за неприемливо въздействие върху 
околната среда съгласно член 19, 
параграф 1, буква б), подточка iv) от 
посочения регламент.“
____________________
1 OВ L 167, 11.6.2012 г., стр. 1

Or. en

Обосновка

Съществува неотложна нужда от постигане на съгласуваност между целите и 
СКОС на законодателството за водите и подходящите мерки за контрол на 
замърсяването съгласно секторните правни инструменти. Относно биоцидите, 
вписването на дадено вещество като приоритетно следва води до подходящи 
последващи действия по смисъла на регламента относно биоцидите. Това е от 
основно значение, за да се гарантира, че ефективно се предприемат необходимите 
действия за постигане на съответствие с директивата за водите, като 
същевременно се спазват разпоредбите на законодателството относно биоцидите.

Изменение 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 3г (нова)
Директива 2008/105/EО
Член 5г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Добавя се следният член 5г:
„Член 5г

Контролиране на приоритетни 
вещества, които са промишлени 

емисии
За приоритетните вещества, които 
попадат в обхвата на Директива 
2010/75/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
относно промишлените емисии 
(комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването)1, по 
отношение на които член 10 от 
Директива 2000/60/ЕО предвижда 
прилагане на норми за допустими 
емисии и контрол на емисиите, 
основаващ се на най-добрите налични 
технологии, Комисията включва в 
периодичния преглед на 
адекватността на тези норми и 
технологии разглеждане на данните 
от мониторинга, получени съгласно 
Директива 2000/60/ЕО. Когато са 
необходими подобрения, следва да се 
предприемат подходящи 
законодателни мерки съгласно член 
73, параграф 1 от посочената 
директива.“
___________________
1 OВ L 334, 11.6.2010 г., стр. 17

Or. en

Обосновка

Съществува неотложна нужда от постигане на съгласуваност между целите на РДВ 
и подходящите мерки за контрол на замърсяването съгласно секторните 
инструменти. Относно емисиите от промишлеността, вписването на дадено 
вещество като приоритетно, както и получените данни от мониторинга, следва да 
водят до подходящи последващи действия по смисъла на Директивата относно 
емисиите от промишлеността. Това е от основно значение, за да се гарантира, че 
ефективно се предприемат необходимите действия за постигане на целите на РДВ, 
като същевременно се спазват разпоредбите на Директивата относно емисиите от 



PE496.330v04-00 54/118 AM\919170BG.doc

BG

промишлеността.

Изменение 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – точка 3д (нова)
Директива 2008/105/EО
Член 5д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Добавя се следният член 5д:
„Член 5д

Контролиране на приоритетни 
вещества, които се използват като 

фармацевтични средства
1. За приоритетните вещества, 
които попадат в обхвата на 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба1, 
държавите членки извършват оценка 
в рамките на една година от 
влизането в сила на настоящата
директива дали обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания за пациента 
ще повишат осведомеността в 
достатъчна степен, така че 
ефективно да се допринесе за 
постигане на целите на настоящата 
директива. За приоритетните 
вещества, които попадат в обхвата 
на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. за установяване на 
процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване 
на Европейска агенция по 
лекарствата2, Комисията, въз основа 
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на становище от Европейската 
агенция по лекарствата, в срок една 
година от датата на влизане в сила 
на настоящата директива, извършва 
оценка дали кратката
характеристика на продукта и 
листовката за пациента ще повишат 
осведомеността в достатъчна 
степен, така че ефективно да се 
допринесе за постигане на целите на 
настоящата директива. За да се 
гарантира прозрачността, оценките 
на риска за околната среда във връзка 
с приоритетните вещества се 
оповестяват пред обществеността 
по смисъла на законодателството 
относно фармацевтичните продукти.
2. Държавите членки, а за 
разрешенията на Съюза —
Комисията, преразглеждат 
съответните разрешения, 
предоставени за фармацевтични 
вещества или продукти, съдържащи 
съществуващо приоритетно 
вещество, когато данните от 
мониторинга показват, че са 
необходими допълнителни мерки на 
равнище ЕС за постигане на 
съответствие с целите на Директива 
2000/60/ЕО, като извършват това в 
срок една година от публикуване на 
данните от мониторинга.
3. По отношение на приоритетните 
вещества, които попадат в обхвата 
на Директива 2001/83/ЕО или 
Регламент (EО) № 726/2004, 
Комисията насърчава държавите 
членки да обсъдят възможността за 
въвеждане на изискване за отпускане 
на фармацевтичните продукти, в 
които се съдържат, по рецепта.
4. Държавите членки докладват пред 
Комисията в срок една година от 
датата на влизане в сила на тази 
директива за наличието на 
подходящи системи за събиране на 
неизползваните или с изтекъл срок на 
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годност медицински продукти 
съгласно член 127б от Директива 
2001/83/ЕО“.
______________
1 OВ L 311, 11.6.2001 г., стр. 67
2OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1

Or. en

Обосновка

Съществува неотложна нужда от постигане на съгласуваност между целите и 
СКОС на законодателството за водите и подходящите мерки за контрол на 
замърсяването съгласно секторните правни инструменти. Относно 
фармацевтичните средства, вписването на дадено вещество като приоритетно 
следва води до подходящи последващи действия по смисъла на законодателството 
относно фармацевтичните средства. Това е от основно значение, за да се гарантира, 
че ефективно се предприемат необходимите действия за постигане на съответствие 
със законодателството относно водите, като същевременно се спазват 
разпоредбите на законодателството относно фармацевтичните средства.

Изменение 88
Andrea Zanoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя се следният член 5а:
„Член 5а

Мерки за контрол
1. По отношение на вещества, 
идентифицирани като приоритетни 
вещества и приоритетни опасни 
вещества съгласно настоящата 
директива, Комисията организира 
приемането на мерки за контрол в 
съответствие с действащото 
европейско законодателство, както е 
предвидено в следващите параграфи. 



AM\919170BG.doc 57/118 PE496.330v04-00

BG

2. По отношение на всички 
приоритетни опасни вещества, 
които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
Комисията изисква от Европейската 
агенция по химикалите (ECHA), в 
срок от три месеца след влизането в 
сила на настоящата директива, да 
подготви досие в съответствие с 
приложение ХV с оглед включването 
на тези вещества в списъка на 
кандидат веществата.
3. С оглед намаляването на емисиите 
от производствени инсталации при 
спазване на изискванията, посочени в 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. относно емисиите 
от промишлеността (комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването)1, в случаите когато 
нивата на излъчените емисии при 
използване на най-добрите налични 
технологии не са достатъчни, за да 
отговорят на стандартите за 
качество на околната среда, 
Комисията взима всички подходящи 
мерки, което ясно се отбелязва в 
справочните документи (BREF).
4. По отношение на вещества, които 
са идентифицирани като 
приоритетни опасни вещества 
съгласно настоящата директива и 
попадат в обхвата на Регламент 
(ЕО) № 528/2012, Комисията 
организира приемането на подходящи 
мерки за контрол в съответствие с 
действащото европейско 
законодателство. По-специално:
а) до 31 декември 2019 г. Комисията 
гарантира, че всички разрешения за 
активни вещества, издадени в 
Европейския съюз, са преразгледани в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕО) № 528/2012;
б) до 31 декември 2019 г. Комисията 
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гарантира, че тези вещества попадат 
в обхвата на критериите за 
изключване, посочени в член 5 и не 
могат да бъдат одобрявани, освен ако 
не са спазени условията, посочени в 
параграф 2, буква а) от същия член;
в) до 2019 г. държавите членки 
приемат предпазни мерки, както е 
посочено в член 7, параграф 2 от 
споменатия регламент.
5. По отношение на вещества, които 
са идентифицирани като 
приоритетни опасни вещества 
съгласно настоящата директива и 
които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
Комисията организира приемането на 
мерките за контрол, предвидени за 
тази цел от споменатия регламент. 
По-специално:
а) пускането на пазара на 
приоритетно вещество става само 
след извършена наскоро оценка, а при 
подновяване на разрешението за 
веществото – в рамките на 12 месеца 
с цел да се осигури постепенното 
намаляване на емисиите във водите;
б) по отношение на приоритетните 
опасни вещества, извършената 
наскоро оценка трябва да гарантира, 
че веществото е заменено с други 
системи за контрол на вредните 
организми. В случай че тези системи 
все още не са достатъчно ефективни, 
издаването на временно разрешение 
може да се разглежда само по 
отношение на затворени системи, 
които не произвеждат емисии с 
потенциал да бъдат регистрирани във 
въздуха, водата или почвата;
в) считано от 1 януари 2020 г. всички 
мерки за одобрение на пестициди, 
идентифицирани като приоритетни 
опасни вещества, се изтеглят, като 
след тази дата не се издават нови 
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разрешения за такива вещества“.
____________________
1OВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17

Or. it

Обосновка

Директива 2000/60/ЕО изисква от Комисията да предлага мерки за намаляване на 
емисиите на приоритетни вещества и да елиминира емисиите на приоритетни опасни 
вещества. За тази цел използването на вече действащите в ЕС регулаторни 
инструменти е желателно и икономически целесъобразно, а именно Регламента 
REACH относно емисиите от промишлеността и стандартите по отношение на 
биоцидите и пестицидите. Тези инструменти създават равнопоставеност за 
промишлеността, като в същото време облекчават тежестите, които понасят
държавите членки и потребителските цени.

Изменение 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя се следният член 5а:
„Член 5а

Мерки за контрол
1. По отношение на веществата, 
определени като приоритетни или 
като приоритетни опасни вещества 
съгласно Директива 2000/60/ЕО, 
Европейската комисия гарантира 
предприемането на мерки за контрол, 
установени съгласно приложимото 
законодателство на Европейския 
съюз, наред с другото:
a) за веществата, които попадат в 
обхвата на Регламент (EО) № 
1907/2006, Европейската комисия 
изисква, в съответствие с член 57, 
буква е) от него, Европейската 
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агенция по химикалите (ЕСНА) да 
изготви досие за евентуално 
включване на съответното вещество 
в приложение XIV. Досието може да 
се ограничава до позоваване на 
вписване в приложение I към 
настоящата директива;
б) за приоритетните вещества и 
приоритетните опасни вещества, 
при които рискът произтича основно 
от емисии от вносни изделия, 
Европейската комисия налага 
ограничение съгласно член 68, 
параграф 1 от Регламент (EО) № 
1907/2006.
2. По отношение на вещества, които 
са определени като приоритетни и 
приоритетни опасни вещества 
съгласно тази директива и попадат в 
обхвата на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, държавите членки 
и Европейската комисия гарантират 
предприемането на мерки за контрол, 
наред с другото:
a) за приоритетните вещества 
преоценката или подновяването на 
разрешението гарантира 
постепенното намаляване на 
излъчваните във водата емисии;
б) за приоритетните опасни 
вещества преоценката осигурява 
заместването на веществото. При 
липса на алтернативи може да се 
предостави одобрение, което да е в 
сила за ограничен период и за 
затворени системи;
в) считано от 1 януари 2020 г., всички 
разрешения за пестициди, определени 
като приоритетни опасни вещества, 
се оттеглят, като няма да могат да 
се предоставят нови разрешения в 
сила от същата дата. 
3. По отношение на веществата, 
които са определени като 
приоритетни и приоритетни опасни 
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вещества съгласно настоящата 
директива и попадат в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 528/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди1, в сила от 1 
септември 2013 г., държавите членки 
и Европейската комисия гарантират, 
че няма да се предоставя разрешение, 
освен ако не са изпълнени условията, 
посочени в член 5, параграф 2 от 
посочения регламент“.

_____________________
1 OВ L 167, 02.12.2012 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 90
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 – точка 3a (нова)
Директива 2008/105/EО 
Член 7 – параграфи 2а, 2б, 2в и 2г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Към член 7 се добавят следните 
параграфи:
„2a. За приоритетните вещества, 
които са включени в приложение X 
от Директива 2000/60/ЕО и 
продължават да се произвеждат или 
внасят в ЕС, Комисията, в срок от 18 
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месеца след включването им, изготвя 
законодателни предложения, които
да осигурят постепенното 
прекратяване на производството, 
пазарното предлагане и употребата 
им, наред с другото, посредством 
разрешението или ограничаването на 
производството, предлагането на 
пазара и употребата в рамките на 
Регламент (EО) № 1907/2006, 
одобрението на активни вещества в 
рамките на регламента относно 
продуктите за растителна защита 
или този относно биоцидите, както и 
други съответни мерки.
2б. За приоритетните вещества, 
които са включени в приложение X 
от Директива 2000/60/ЕО и 
продължават да се произвеждат или 
внасят в ЕС, и за които не е 
постигнат достатъчен контрол на 
рисковете за водната среда, 
Комисията, в срок от 18 месеца след 
включването им, изготвя 
законодателни предложения, които 
да осигурят постепенното 
намаляване на замърсяването, 
посредством съответно, наред с 
другото, разрешението или 
ограничаването на производството, 
предлагането на пазара и употребата 
в рамките на Регламент (EО) № 
1907/2006, одобрението на активни 
вещества в рамките на Регламент 
(EО) № 1107/2009 или Регламент (ЕС) 
№ 528/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди1, както и 
други съответни мерки.
2в. До 1 декември 2013 г. Комисията 
извършва преразглеждане с цел 
предлагане на съответни изменения 
за по-нататъшни съвместни 
действия и засилване на връзките 
между Директива 2000/60/ЕО и други 
законодателни актове за защита на 
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водната среда.
2г. До 1 декември 2013 г. Комисията 
извършва преразглеждане с цел 
предлагане на съответни изменения 
на посочената директива за справяне 
с риска от въздействието при 
комбиниране“.

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

Or. en

Изменение 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Член 2 – точка 3a (нова)
Директива 2008/105/EО 
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Добавя се следният член 7a:
„Член 7а

Координация
1. Комисията гарантира високо ниво 
на координация между комитета, 
установен по силата на член 21, 
параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, 
и комитетите и органите, 
установени в законодателството на 
Съюза, посочени в приложение II, във 
връзка с преценката, оценката, 
разрешението или друго 
преразглеждане на съответните 
вещества или групи вещества. 
2. Тази координация осигурява 
подходяща оценка на риска за или 
посредством водната среда, с оглед 
постигане на целите, установени в 
член 4 от Директива 2000/60/ЕО и 
въвеждане на мерки и контрол върху 
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освобождаването на веществата, 
емисиите и загубите от тях за 
намаляване на тези рискове в 
съответствие със 
законодателството, посочено в 
приложение II.
3. Веществата или групите вещества, 
по отношение на които е установен 
значителен риск за или посредством 
водната среда, или  за които са 
въведени мерки и контрол върху 
излъчването, емисиите и загубите, 
както е посочено в параграф 2, се 
оповестяват на обществеността в 
електронен вид.
4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 10 относно 
координацията по параграф 1“.

Or. en

(Вж. изменение 222 на приложение ІІа (ново))

Изменение 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
необходимото.“ Редовното 
преразглеждане следва да включва 
възможността за коригиране въз 
основа на научни данни на 
стандартите за качество за 
включените в списъка вещества или 
за изваждането им от него. Когато 
преразглеждането установи, че 
вещество, посочено като 
приоритетно вещество в 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, не 
представлява съществен риск за 
водната среда съгласно член 16, 
параграф 2, Комисията следва да 
предложи изключването му от 
приложение X.

Or. de

Изменение 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
необходимото, или за премахване на 
определени приоритетни вещества 
от приложение X.

Or. en

Обосновка

Преразглеждането на списъка с приоритетните вещества следва също да предоставя 
възможност за изключване на вещества от списъка, ако това е оправдано.

Изменение 94
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
необходимото. При извеждане на 
стойностите на СКОС за отделните 
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вещества следва да се включи 
коефициент на отклонение при 
смесване 100.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 95
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

В момента СКОС за приоритетните вещества се определят на индивидуална основа 
— веществата се разглеждат като единствените, налични във водата. Най-често 
обаче във водата се намират едновременно няколко вещества, което може да доведе 
до ефект на добавяне или дори на свързване. Такова въздействие при комбиниране 
трябва да се взема предвид, когато се определят СКОС, тъй като в противен случай 
съществува риск те да не осигуряват достатъчна защита.

Изменение 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
необходимото. Докладът прави 
преглед на мерките, приети на 
равнището на Съюза и в държавите 
членки и оценява дали тези мерки 
постигат стандартите за качество 
на приоритетните вещества или 
целта за прекратяване на 
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приоритетните опасни вещества. 
Ако е целесъобразно, Комисията 
придружава доклада със съответни 
предложения за конкретни мерки за 
постигане на стандартите за 
качество и целта за прекратяване 
наред с междинни графици. Първият 
преглед и оценка на мерките се 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета до 31 декември 2013 г.

Or. en

Изменение 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за резултата от 
редовното преразглеждане на 
приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, предвидено в 
член 16, параграф 4 от същата 
директива. Ако е уместно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения, по-специално 
предложения за определяне на нови 
приоритетни вещества или приоритетни 
опасни вещества, или за определяне на 
дадени приоритетни вещества като 
приоритетни опасни вещества, и за 
установяване на съответните СКОС за 
повърхностните води, седимента или 
живата част на екосистемата, според 
необходимото. Докладът и всички 
съответни предложения
документират и по целесъобразност
осигуряват съгласуваност със 
съществуващите разрешения и 
оценки в съответствие с 
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разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета, както и с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета. Комисията изготвя 
документ с насоки, очертаващи 
прозрачни процедури и 
последователни критерии, които да 
бъдат използвани за определяне на 
приоритетните опасни вещества.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира последователност спрямо съществуващите разрешения и 
оценки съгласно законодателството в конкретния сектор. Подборът на 
приоритетните опасни вещества (ПОВ) следва да се извършва в съответствие с ясни 
и прозрачни процедури и критерии, които са в съответствие със специфичното за 
сектора законодателство, с участието на съответните експерти и заинтересовани 
страни, както е посочено в член 16, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО.

Изменение 98
Julie Girling

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
Директива 2008/105/EО
Член 8 – параграф 1a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява критерии за 
подбора на приоритетните опасни 
вещества, които:
– се основават на критериите за 
определяне на устойчивост, 
биоакумулиране и токсичност във 
водата и седиментите, съдържащи се 
в съответното законодателство на 
Общността, специфичното 
законодателство на Общността за 
веществата, когато е приложимо, 
или съответните международни 
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споразумения, и
– изискват представяне на 
доказателства от мониторинга на 
широкоразпространено наличие в 
околната среда, включително и 
заключенията от мониторинга в 
минимум 10 държави членки, като 
най-малко 5 % от пробите в минимум 
пет държави членки са на нива, 
които пораждат безпокойство за 
екотоксичност.

Or. en

Обосновка

Процедурата за подбора на ПОВ трябва да гарантира пълно съответствие със 
законодателството, свързано с веществата, когато се определят свойствата на 
устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества (PBT). Освен това, тъй като 
последиците от включването в списъка на ПОВ са значителни е необходимо да се 
докаже действително значение за ЕС и масово разпространено наличие.

Изменение 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
Директива 2008/105/EО
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето на приоритетни 
опасни вещества Комисията доказва 
значението им за ЕС и 
екотоксичността. Комисията 
установява критерии за подбор на 
ПОВ, които вземат под внимание 
критериите, определящи 
устойчивостта, биоакумулирането и 
токсичността във водата и 
седиментите, както предвижда 
съответното законодателство на 
Общността, специфичното 
законодателство на Общността за 
веществата, когато е приложимо, 
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или съответните международни 
споразумения.

Or. en

Обосновка

Подборът на ПОВ се основава на съответното законодателство (например на 
регламента REACH, пестициди, биоциди), рамковото законодателство или на 
международните споразумения, в които са определени нива на токсичност и 
разпространение.

Изменение 100
Julie Girling

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
Директива 2008/105/EО
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вещества, които са включени в 
списъка за наблюдение в 
съответствие с член 8б и за които 
след 12 месеца наблюдение има 
резултати в минимум 10 държави
членки, при които най-малко 5 % от 
пробите в поне пет държави членки 
са на нива, които будят безпокойство 
по отношение на екотоксичността, 
следва да се считат като възможни 
за определяне като приоритетни 
вещества или приоритетни опасни 
вещества.

Or. en

Обосновка

Вещества в списъка за наблюдение, за които е доказано действително значение за ЕС 
и широко разпространение, следва да бъдат считани като възможни за определяне 
като приоритетни вещества или приоритетни опасни вещества.
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Изменение 101
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представят информацията за 
химичното състояние отделно от тази 
за останалите вещества в плановете за 
управление на речните басейни в 
съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, без това да 
нарушава изискванията на раздел 1.4.3 
от приложение V към същата директива 
относно представянето на цялостното 
химично състояние; и/или

а) да представят информацията за 
химичното състояние на тези 
вещества, както и за останалите 
вещества отделно в плановете за 
управление на речните басейни в 
съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, без това да 
нарушава изискванията на раздел 1.4.3 
от приложение V към същата директива 
относно представянето на цялостното 
химично състояние; и/или

Or. en

Обосновка

Следва да бъде възможно да се покаже отделно не само информацията за химичното 
състояние на повсеместните PBT вещества, но също и за останалите вещества, за да 
може да се отчете постигнатият напредък по отношение на тези вещества. Това 
следва да се направи, без да се засяга задължението да се покаже и общото химично 
състояние, посочено в раздел 1.4.3 от приложение V.

Изменение 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представят информацията за 
химичното състояние отделно от тази за 
останалите вещества в плановете за 
управление на речните басейни в 

а) да включват в представянето, 
основано на разстоянието до целта, 
допълнителни карти, които да 
представят информацията за химичното 
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съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, без това да 
нарушава изискванията на раздел 1.4.3 
от приложение V към същата директива 
относно представянето на цялостното 
химично състояние; и/или

състояние отделно от тази за останалите 
вещества в плановете за управление на 
речните басейни в съответствие с член 
13 от Директива 2000/60/ЕО, без това да 
нарушава изискванията на раздел 1.4.3 
от приложение V към същата директива 
относно представянето на цялостното 
химично състояние; и/или

Or. de

Обосновка

Чрез принципа „oneout-allout“ на равнището на ЕС вероятно остават скрити 
вещества, които са от значение. Поради това следва да бъдат съставени 
допълнителни карти за представяне на химичното състояние за всяко от тези 
вещества, за които е установено надвишаване на СКОС, чието намаляване обаче 
вероятно не може да продължи в достатъчна степен нито на национално равнище, 
нито на равнището на ЕС. По отношение на тези карти се предлага представяне, 
основано на разстоянието до целта.

Изменение 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се намалят значителните разходи за мониторинг, на държавите членки следва 
да се разреши допълнително да намалят мониторинга на веществата в случаите, 
когато не е имало увеличение на концентрацията и тенденцията на развитие през 
първите шест години.

Изменение 104
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък за наблюдение Списък за мониторинг
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота, предложеният механизъм следва да се нарича списък за 
мониторинг вместо списък за наблюдение („watch list“), за да описва точно за какво 
става въпрос, за да се избегне неправилно тълкуване и лоша реклама на веществата в 
списъка. Формулировката „Watch List“ създава грешно впечатление, че веществата в 
списъка представляват значителен риск за околната среда на равнище ЕС. Не така 
стоят нещата с всички вещества в списъка за мониторинг.

Изменение 105
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя списък за 
наблюдение на вещества, за които се 
събират данни от мониторинг на 
територията на целия Съюз с цел 
подпомагане на бъдещите дейности по 
приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

Комисията, след консултации с 
държавите членки и 
заинтересованите страни, изготвя 
списък за наблюдение на вещества, за 
които се събират данни от мониторинг 
на територията на целия Съюз с цел 
подпомагане на бъдещите дейности по 
приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО. Подборът на веществата 
за включване в списъка за наблюдение, 
включително в първия списък за 
наблюдение, се основава на обективни 
научни критерии в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член.

Or. en

Обосновка

Трябва да се избегнат разходите, свързани с мониторинг, който евентуално не би бил 
необходим, и да се гарантира, че събраните данни могат да се използват за процеса 
на степенуване по приоритети. Следователно е необходим процес на подбор от 
научни експерти, основан на обективни критерии, за да се гарантира, че веществата 
в първия списък за наблюдение са избрани в резултат на надежден процес на подбор.

Изменение 106
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя списък за 
наблюдение на вещества, за които се 
събират данни от мониторинг на 
територията на целия Съюз с цел 
подпомагане на бъдещите дейности по 

Комисията, в сътрудничество с всички 
съответни заинтересовани страни,
изготвя списък за наблюдение на 
вещества, за които се събират данни от 
мониторинг на територията на целия 
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приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

Съюз с цел подпомагане, заедно с 
данните от мониторинга по 
програмите съгласно членове 5 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, на бъдещите 
дейности по приоритизиране в 
съответствие с член 16, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Както беше споменато по-рано, членове 5 и 8 от Директива 2000/60/ЕО вече 
предоставят ценна информация за екологичното и химичното състояние на водите в 
ЕС в резултат на сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите 
страни, така че да могат да бъдат използвани за целите на списъка за наблюдение.

Изменение 107
Erik Bánki

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя списък за 
наблюдение на вещества, за които се 
събират данни от мониторинг на 
територията на целия Съюз с цел 
подпомагане на бъдещите дейности по 
приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

Комисията изготвя списък за 
наблюдение на вещества, за които се 
събират данни от мониторинг с цел 
подпомагане на бъдещите дейности по 
приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на списъка за наблюдение е фактор, който предполага допълнителни 
разходи, и следователно на този етап е по-уместно то да става на доброволна основа. 
Предложението на Комисията за включване на 10 вещества в списъка за наблюдение 
би довело до високи разходи за държавите членки. Много по-целесъобразно е да се 
започне с по-малък брой вещества с възможност за корекция на по-късен етап от 
прилагането.
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Изменение 108
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25 
вещества и посочва матрицата за 
мониторинг за всяко вещество. 
Веществата се избират според 
прозрачни и обективни критерии сред 
новопоявили се замърсители и сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда и за които 
има недостатъчно данни от 
мониторинг за целите на 
степенуването по приоритети. При 
избора на веществата за списъка за 
наблюдение Комисията взема предвид 
цялата налична информация, 
включително резултатите от 
процедурата на степенуване по 
приоритети, извършена в контекста 
на подготовката на настоящата 
директива, изследователски проекти, 
програми за анализ на характеристиките 
и мониторинг от страна на държавите 
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации и естествено 
съдържание в околната среда и 
въздействия, включително резултати 
от солидна оценка на риска въз основа 
на широко приета, утвърдена 
методика и научни данни от най-
съвременни проучвания, като се 
вземат предвид научно-техническият
напредък и международно 
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установените насоки (например тези 
на ОИСР, ДЛП), събрани в 
съответствие с директиви 98/8/ЕО, 
2001/82/ЕО* и 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета**, 
и Регламент (ЕО) № 1907/2006 и 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета***.

Or. en

Обосновка

Единствено отделни вещества следва да бъдат наблюдавани въз основа на техните 
единствени по рода си физични и химични свойства. Подборът на вещества трябва да 
се извърши в съответствие с обективни и прозрачни критерии. Целта на списъка за 
наблюдение е да се придобият знания за веществата, които не се наблюдават 
рутинно, така че следва да се включи препратка към нововъзникващите замърсители. 
Съществуващите данни, получени при подготовката на настоящото предложение 
трябва да се използват за изготвянето на първия списък. Важно е да се оцени 
създавания от веществата риск съгласно най-високите стандарти, като се използват 
хармонизирани методи за събиране на данни.

Изменение 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25 
вещества или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда. При избора 
на веществата за списъка за наблюдение 
Комисията взема предвид цялата 
налична информация, включително 
изследователски проекти, програми за 

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение съдържа поне 25 вещества 
или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда. Следва да 
се отдаде приоритет на веществата, 
за които наличните данни от 
мониторинга за целите на 
степенуването по приоритети не са 
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анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите 
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

достатъчни. При избора на веществата 
за списъка за наблюдение Комисията 
взема предвид цялата налична 
информация, включително 
резултатите от процедурата по 
степенуване по приоритети, 
извършено в контекста на 
настоящата директива,
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите-
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Or. en

Изменение 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25
вещества или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират сред 
онези, за които наличната информация 
сочи, че могат да представляват 
съществен риск на равнище Съюз за или 
посредством водната среда. При избора 
на веществата за списъка за наблюдение 

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

вещества, за които наличните данни 
от мониторинга за целите на 
степенуването по приоритети не са 
достатъчни. При избора на веществата 
за списъка за наблюдение Комисията 
взема предвид цялата налична 
информация, включително 
резултатите от процедурата за 
степенуване по приоритети, 
извършена в контекста на 
настоящата директива,
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите-
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Or. en

Обосновка

В хода на подготовката на настоящия преглед на приоритетни вещества 
Европейската комисия започна подбора със списък от 2 000 химични вещества. 
Редовният поток от данни, произтичащ от мониторинга на веществата в списъка за 
наблюдение, прави по-ефективна процедурата за степенуване по приоритети. 
Съществуващите данни за мониторинг следва да бъдат вземани под внимание, както 
и новите научни резултати. Целесъобразно е да се използват съществуващите данни, 
получени при подготовката на настоящото предложение.

Изменение 111
Liam Aylward

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

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

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

Or. en

Обосновка

Съществуващите данни от мониторинга често са с различно качество, така че 
получаването на данни с добро качество е от съществено значение за успеха на
степенуването по приоритети в бъдеще. Тъй като средствата за програмите за 
мониторинг са ограничени, те следва да се концентрират върху съединенията, за 
които има очевидна липса на данни. Целесъобразно е да се използват съществуващите 
данни, получени при подготовката на настоящото предложение, които могат да 
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бъдат от значение за целите на подбора на вещества за първия списък за наблюдение.

Изменение 112
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

При подбора на вещества за приоритетния списък Комисията следва да вземе под 
внимание също така физико-химичните и токсикологичните свойства, както и 
размера на частиците.

Изменение 113
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Европейската комисия започна своя подбор със списък от 2 000 химични вещества, 
което показва мащаба на проблема за европейската екосистема и водоснабдяване. 
Следва да се съберат повече данни от мониторинг за по-голямо количество 
замърсители от значение.

Изменение 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 115
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 116
Erik Bánki

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въвеждането на списъка за наблюдение е фактор, който предполага допълнителни 
разходи, и следователно на този етап е по-целесъобразно то да става на доброволна 
основа. Предложението на Комисията за включване на 25 вещества в списъка за 
наблюдение би довело до високи разходи за държавите членки. Много по-целесъобразно 
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е да се започне с по-малък брой вещества с възможност за корекция на по-късен етап 
от прилагането.

Изменение 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложеният списък за наблюдение, съдържащ до 25 вещества, ще означава 
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допълнителни разходи и административна тежест. Държавите членки са длъжни да 
предоставят аналитични данни за тези вещества поне веднъж годишно. В 
зависимост от избраните вещества вероятно ще е необходимо единствено да се 
разработят и установеният аналитични методи. Затова броят на веществата 
следва да бъде сведен до 10.

Изменение 118
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Максималният брой на веществата в списъка за наблюдение следва да бъде намален, 
за да се гарантира пропорционалност спрямо броя на приоритетните вещества. Това 
също така би насърчило повече държави членки да участват в мониторинга на 
веществата от списъка за наблюдение.

Изменение 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Това изменение е насочено към липсата на стандартизирани методи за вземане на
проби и анализ на нови вещества. Разработването на стандарти за вземане на проби 
от флората и фауната и за мониторинг на всяко вещество е продължителен и 
скъпоструващ процес. С цел ефективност, намаляване на разходите и получаване на 
съпоставими данни Комисията следва да подкрепи държавите членки, като издаде 
технически насоки съгласно процеса на прилагане за Директива 2000/60/ЕО.

Изменение 120
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Във всеки един момент списъкът за 
наблюдение не съдържа повече от 25 
вещества или групи вещества и посочва 
матрицата за мониторинг за всяко 
вещество. Веществата се избират в 
съответствие с прозрачни и 
обективни критерии сред онези, за 
които наличната информация сочи, че 
могат да представляват съществен риск 
на равнище Съюз за или посредством 
водната среда. При избора на 
веществата за списъка за наблюдение 
Комисията взема предвид цялата 
налична информация, включително 
изследователски проекти, програми за 
анализ на характеристиките и 
мониторинг от страна на държавите 
членки съгласно член 5 и член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, и информация за 
производствени обеми, модели на 
употреба, концентрации в околната 
среда и въздействия, включително 
информацията, събрана в съответствие с 
директиви 98/8/ЕО, 2001/82/ЕО* и 
2001/83/ЕО на Европейския парламент и 
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1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

на Съвета**, и Регламент (ЕО) № 
1907/2006 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета***.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел изрично да упомене в директивата, че изборът на 
предложените за включване в списъка за наблюдение вещества трябва да бъде 
направен в съответствие с обективни и прозрачни критерии, за да се избегнат 
разходи за ненужен мониторинг на вещества, които няма да представляват риск за 
водната среда.

Изменение 121
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията определя прозрачна 
техническа процедура и съответните 
критерии относно изготвянето на 
списъка за наблюдение, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, като 
ѝ се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 10 относно 
включването и премахването на
вещества от списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия 
член. Списъкът за наблюдение е 
валиден максимум две години, 
считано от датата на неговото 
приемане или до изготвянето на нов 
списък от Комисията, ако това стане 
преди края на двегодишния период.
При упражняване на правомощието 
си по силата на настоящия параграф 
Комисията гарантира, че се вземат 
предвид препоръките, посочени в член 
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16, параграф 5 от Директива 
2000/60/EО.

Or. en

Обосновка

Срокът на валидност на списъка за наблюдение не следва да бъде безкраен, като 
целта е да се подобри неговият динамичен характер и да се подчертае, че 
веществата не следва да остават в списъка по-дълго, отколкото е необходимо. 
Следва да бъде установен един напълно прозрачен и обоснован процес за включване и 
премахване на вещества от списъка. Цел на член 16, параграф 5 от Директива 
2000/60/ЕО е да активизира диалога между Европейската комисия и страните, 
участващи в процеса на изпълнение.

Изменение 122
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно
включването на вещества в списъка за 
наблюдение, посочен в параграф 1 от 
настоящия член, и изваждането им от 
него.

Or. it

Изменение 123
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Изменение 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
изготвянето на списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия 
член. Комисията следва да установи 
критериите и процедурата за 
премахване от списъка за наблюдение 
на вещество, за което мониторингът 
показва, че няма достатъчно 
доказателства или значение на 
равнището на ЕС или по отношение 
на екотоксичността.

Or. en

Обосновка

За да може публичните средства да бъдат използвани ефективно и ефикасно, 
веществата следва своевременно да бъдат отстранявани от списъка за наблюдение, 
когато резултатите от мониторинга не показват екологична значимост на 
равнището на ЕС.
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Изменение 125
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
изготвянето на списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия член 
и технически спецификации за 
мониторинг на веществата в списъка 
за наблюдение. При изготвянето на 
делегирани актове Комисията взема 
под внимание препоръките от 
заинтересованите страни, посочени в 
член 16, параграф 5 от Директива 
2000/60/ЕО. Списъкът за наблюдение е 
валиден за период от четири години, 
считано от датата на неговото 
приемане или до изготвянето на нов 
списък от Комисията.

Or. en

Обосновка

По този начин може да се гарантира, че всички заинтересовани страни могат да 
участват ефективно в съответствие с член 16, параграф 5 от Директива 2000/60/EО 
по време на процеса, водещ до изготвянето на списъка за наблюдение от 
Европейската комисия.

Изменение 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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

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

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
изготвянето на списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия 
член. Списъкът за наблюдение е 
валиден за период от четири години 
или до изготвянето на нов списък от 
Комисията.

Or. en

Изменение 127
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел прилагане на правомощието, 
посочено в предходната алинея, 
Комисията установява прозрачна 
техническа процедура и надеждни 
критерии за включването на 
вещества в списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия 
член, както и за изваждането им от 
него; в допълнение тя отчита 
препоръките, посочени в член 16, 
параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО.

Or. it

Изменение 128
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 2 – точка 6



AM\919170BG.doc 97/118 PE496.330v04-00

BG

Директива 2008/105/EО 
Член 8б – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В рамките на 12 месеца от 
приемането на настоящата 
директива Комисията извършва 
научна оценка на следните вещества, 
за да прецени доколко са подходящи за 
включване в списъка за наблюдение:
i) Диклофенак
ii) 17бета-естрадиол
iii) 17алфа-етинилестрадиол
Комисията се подпомага от 
Комитета, създаден съгласно член 21, 
параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията, в списъка на приоритетните вещества са включени 
три лекарствени вещества. Заплахата, която представляват тези вещества, остава 
неясна и спорна, въпреки че има достатъчно причини за безпокойство, които да ги 
направят приоритетни при евентуално включване в списъка за наблюдение. 
Комисията следва да приоритизира научната оценка на тези вещества, като вземе 
предвид възможното икономическо и социално въздействие, с помощта на комитета, 
сформиран съгласно член 21, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО.

Изменение 129
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, до 
12 месеца след влизане в сила на 
настоящата директива, като взима
под внимание препоръките на 
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експертите съгласно гореспоменатия 
член 16, параграф 5 от Директива 
2000/60/EО.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 16, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО, при изготвянето на
предложение за промяна на СКОС и РДВ Комисията взема под внимание препоръките 
на различни заинтересовани страни (европейските делови организации, включително 
тези, които представляват малки и средни предприятия и неправителствени 
организации). Една такава препоръка се прилага към списъка за наблюдение като 
инструмента, получен от преработеното предложение, за да се гарантира 
участието на всички заинтересовани страни.

Изменение 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…], и определя един научно 
обоснован, технически и прозрачен 
процес за включването на вещества в 
списъка за наблюдение и тяхното 
премахване от него. Определено 
вещество може да бъде включено в 
списъка за наблюдение въз основа на 
научно обосновани данни за ограничен 
период от време.

Or. de

Изменение 131
Csaba Sándor Tabajdi
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Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…]. Първият списък за наблюдение 
обхваща, наред с другото, 
веществата, определени в 
приложение II към настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 132
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията изготвя първия списък за 
наблюдение, посочен в параграф 1, 
до[…]. Веществата, посочени в 
приложение ІІ към настоящата 
директива, наред с другото, се 
разглеждат за включване в първия 
списък за наблюдение.

Or. en

Обосновка

Веществата, които ще бъдат включени в първия списък за наблюдение, трябва да 
бъдат подбрани въз основа на обективни критерии и с участието на всички 
заинтересовани страни. По този начин ще се гарантира, че веществата, за които не 
е необходим мониторинг, не са включени в списъка за наблюдение и вследствие на това 
лесно ще бъдат избегнати разходи за ненужен мониторинг.
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Изменение 133
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

112 месеца след приемането на 
настоящата директива.

112 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 134
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки могат да вземат 
участие в мониторинга на тези 
вещества. Всяка от участващите 
държави членки извършва мониторинг 
на веществата от списъка за 
наблюдение в избрани представителни 
станции за мониторинг за период от 
най-малко 12 месеца, който започва в 
срок от 12 месеца от включването на 
съответното вещество в списъка за 
наблюдение.

Or. en

Обосновка

Участието на държавите членки в мониторинга на веществата от списъка за 
наблюдение следва да бъде на доброволна основа, което би позволило да се вземат под 
внимание конкретни национални обстоятелства (като евентуална наличност на 
дадено вещество, административен и финансов капацитет). Освен това е възможно 
за тези вещества да съществува ограничена наличност на аналитични методи. 
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Времевата рамка следва да бъде съвместима с националните процедури за бюджетно 
планиране.

Изменение 135
Rebecca Taylor

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 24 месеца, 
който започва в срок от 6 месеца от 
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение.

Or. en

Обосновка

Две години ще осигурят достатъчно време за надеждно наблюдение на данните. 

Изменение 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Реалното започване на мониторинга 3 месеца след включването на веществата в 
списъка за наблюдение не е осъществимо. Причината е, че не е възможно да бъдат 
сключени предварителни споразумения с лаборатории и специалисти за обработка на 
пробите преди изготвяне на окончателния списък на веществата. Процедурите за 
възлагане на обществени поръчки изискват наличието на достатъчно време.

Изменение 137
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 12 месеца, който 
започва в срок от 5 месеца от 
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение.

Or. en

Обосновка

Държавите членки се нуждаят от време, за да организират мониторинга на нови 
вещества.

Изменение 138
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на средно 15 000 km2

географска площ, с минимално една 
станция на държава членка.

Всяка участваща държава членка 
избира най-малко една станция на всеки 
40 000 km2 или, като алтернатива, 
поне една станция на всеки 3 милиона 
жители.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат свободата да изберат най-подходящия начин за 
разпределение на станциите за наблюдение.

Изменение 139
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на средно 15 000 km2

географска площ, с минимално една 
станция на държава членка.

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на всеки 40 000 km2

географска площ или, като 
алтернатива, поне една станция на 
всеки 2 милиона жители, което е по-
голямото число, с минимум от две 
станции. Държавите членки могат 
да решат да ограничат броя на 
станциите до 30 на държава членка.

Or. en

Обосновка

Броят на станциите за мониторинг на веществата от списъка за наблюдение във 
всяка държава членка не трябва да се определя единствено въз основа на нейната 
географска площ, а да отчита и населението ѝ. Това ще гарантира адекватността на
броя на обектите за осъществяване на мониторинг. Изменението се основава на 
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предложение на Съвета, но при минимум два обекта на държава членка, вместо само 
един. В сравнение с предложението на Комисията, това би довело до намаляване на 
броя на станциите за мониторинг от 299 на 254, но не в такъв мащаб, какъвто е в 
предложението на докладчика (241).

Изменение 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на средно 15 000 km2

географска площ, с минимално една 
станция на държава членка.

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на средно 20 000 km2

географска площ, с минимално една 
станция на държава членка.

Or. en

Обосновка

Това ще помогне за намаляването на значителните административни разходи, 
свързани с прилагането.

Изменение 141
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\919170BG.doc 105/118 PE496.330v04-00

BG

Or. en

Обосновка

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

Изменение 142
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Списъкът за наблюдение има смисъл само, ако честотата на мониторинга позволява 
да се получат представителни данни. Минимум, установен на веднъж годишно, или 
два пъти, както е в предложението на докладчика, не е достатъчен от 
статистическа гледна точка, още повече че излъчваните във водата емисии могат да 
варират в рамките на годината. Мониторингът следва да се провежда поне веднъж 
на сезон, т.е. веднъж на всеки три месеца. Това ще намали риска, свързан с вземането 
на проби в неподходящи моменти.

Изменение 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При избора на представителни станции, 
честота и време за извършване на 
мониторинга за всяко вещество, 
държавите членки вземат под внимание 
моделите на употребата му. Честотата 
на извършване на мониторинг е поне 
два пъти годишно в зависимост от 
моделите на употребата му.

Or. en

Обосновка

Някои вещества, особено продукти за растителна защита, трябва да бъдат 
наблюдавани многократно в рамките на годината в зависимост от моделите на 
употребата им. Следователно за една година държавите членки извършват 
множество наблюдения, с цел да осигурят надеждни данни.

Изменение 144
Rebecca Taylor

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При избора на представителни станции, 
честота и време за извършване на 
мониторинга за всяко вещество, 
държавите членки вземат под внимание 
моделите на употребата му. Честотата 
на извършване на мониторинг е на 
всеки девет месеца, за да се обхванат 
сезонните колебания.

Or. en
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Обосновка

Мониторингът следва да се извършва по-често, за да се постигне по-голяма 
представителност на събраната база данни. Деветмесечният интервал би позволил 
събирането на данни през различни периоди на годината, като по този начин ще 
обхване сезонните колебания.

Изменение 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При избора на представителни станции, 
честота и време за извършване на 
мониторинга за всяко вещество, 
държавите членки вземат под внимание 
моделите на употребата му. Честотата 
на извършване на мониторинг е не по-
малка от веднъж годишно. За вещества, 
при които извършването на 
мониторинг веднъж годишно може да 
доведе до липса на данни или непълни 
такива в зависимост от моделите на 
употребата му, държавите членки 
осигуряват множество наблюдения 
годишно.

Or. en

Обосновка

За осигуряване на качествени и надеждни данни някои вещества, особено продукти за 
растителна защита, трябва да бъдат наблюдавани много пъти в годината в 
зависимост от моделите на употребата им.

Изменение 146
Erik Bánki
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Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8б – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация държавите членки 
могат да решат, след оценка на риска, 
да не извършват мониторинг на някои 
вещества. Това решение се съобщава 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

Прилагането на списъка за наблюдение е фактор, който предполага допълнителни 
разходи, и следователно на този етап е по-целесъобразно това да става на 
доброволна основа. Предложението на Комисията за включване на 25 вещества в 
списъка за наблюдение би довело до високи разходи за държавите членки. Много по-
целесъобразно е да се започне с по-малък брой вещества с възможност за корекция на 
по-късен етап от прилагането.

Изменение 147
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до  българския текст.)

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с подхода за доброволно участие на държавите членки.

Изменение 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 
от 21 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение и 
на всеки 12 месеца след това, докато 
веществото е в списъка. Докладът 
включва информация за 
представителността на станцията и 
стратегията за мониторинг.

Or. en

Обосновка

Държавите членки ще имат нужда от достатъчно време за обработване на данните 
и докладване на резултатите.

Изменение 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 

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

от 12 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение и 
на всеки 12 месеца след това, докато 
веществото е в списъка. Докладът 
включва информация за 
представителността на станцията и 
стратегията за мониторинг.

Ако резултатите от мониторинга 
покажат, че вещество от списъка за 
наблюдение е открито в поне 
3 държави членки, и това може да се
окаже повод за безпокойство, 
Комисията го включва в приложение І 
и взема необходимите мерки за 
контрол.

Or. en

Изменение 150
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки въвеждат 
научно утвърдена система за 
мониторинг в съответствие с
приложимите международни 
стандарти, съгласно 
Директива 2009/90/ЕО по отношение 
на конкретно вещество от списъка за 
наблюдение.

Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 
от 18 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение.
Въз основа на резултатите, получени 
от държавите членки, и 
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предварително определените
критерии, Комисията обосновава 
необходимостта от продължаване на 
мониторинга на веществото на всеки 
12 месеца след това, докато веществото 
е в списъка, и приканва 
заинтересованите страни да излязат 
със становище. Докладът включва 
информация за представителността на 
станцията и стратегията за мониторинг.

Or. en

Обосновка

В името на ефективността и ефикасността при използване на списъка за наблюдение 
той следва да съдържа само абсолютно необходимите вещества. Това предполага 
също консултация със засегнатите страни като гаранция за участието на всички 
сектори.

Изменение 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите членки докладват на 
Комисията резултатите от извършения 
мониторинг съгласно параграф 4 в срок 
от 18 месеца от включването на 
веществото в списъка за наблюдение и 
на всеки 12 месеца след това, докато 
веществото е в списъка. Докладът 
включва информация за 
представителността на станцията и 
стратегията за мониторинг. Ако 
резултатите от мониторинга 
покажат, че вещество от списъка за 
наблюдение е открито в поне 
3 държави членки, и това може да се 
окаже повод за безпокойство, 
Комисията прилага мерките за 
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контрол съгласно член 5а.

Or. en

(Вж. изменение 89 на член 2, точка 3а (нова))

Обосновка

Комисията прилага марките за контрол, предвидени за нововъзникващи замърсители, 
в законодателството на Общността относно химикалите. Там, където данните от 
мониторинга показват, че веществото може да бъде открито в минимум 3 държави 
членки на нива, които пораждат безпокойство, Комисията предлага това вещество 
да бъде включено в списъка на ПВ/ПОВ и при необходимост предлага съответните 
мерки за контрол.

Изменение 152
Julie Girling

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2008/105/EО
Член 8 – параграф 5 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 6 месеца след 
получаването на тези доклади 
Комисията изважда от списъка за 
наблюдение всяко вещество, за което 
мониторингът показва, че не са 
открити данни в поне 10 държави 
членки, при наличие на нива, които 
пораждат безпокойство от 
екотоксичен характер, в минимум 5 % 
от пробите на поне 5 държави 
членки. Веществото се изважда от 
списъка за наблюдение, ако оценката 
на риска в съответствие с член 16, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО 
потвърди, че то не представлява 
значителен риск на равнище Съюза за 
или чрез водната среда.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се установят ясни критерии за изваждането на вещества от 
списъка за наблюдение, в случаите когато резултатите от мониторинга показват, че 
няма достатъчно данни за масово разпространение, които да оправдават разходите, 
свързани с продължаващия мониторинг в рамките на списъка за наблюдение. 
Необходимо е също да бъде одобрена процедура за изваждане на вещества от списъка 
за наблюдение, при условие че оценката на риска оправдава това.

Изменение 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приема
изпълнителни актове за определяне 
на техническите спецификации за 
мониторинга на веществата от 
списъка за наблюдение и на 
техническите формати за докладване 
на Комисията на резултатите от 
мониторинга и свързаната информация.
Тези актове за изпълнение се приемат
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2.

6. Комисията приема технически
формати за докладване на Комисията на 
резултатите от мониторинга и 
свързаната информация. Комисията 
разработва насоки, включително 
технически спецификации, с цел да 
улесни мониторинга на веществата 
от списъка за наблюдение.

Or. en

Обосновка

Уеднаквяването на спецификациите за докладите и техническите формати са 
необходими, за да гарантират яснота и точност на предоставените данни. Това би 
спомогнало да се осигури надеждност и съпоставимост на информацията, би 
позволило по-бързото събиране на данни от държавите членки и би улеснило процеса 
на техния анализ. Комисията също така следва да разработи насоки с цел да улесни 
техническите аспекти от мониторинга, вземането на проби, методите за анализ, 
капацитета на лабораториите и т.н.



PE496.330v04-00 114/118 AM\919170BG.doc

BG

Изменение 154
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приема 
изпълнителни актове за определяне на 
техническите спецификации за 
мониторинга на веществата от списъка 
за наблюдение и на техническите 
формати за докладване на Комисията на 
резултатите от мониторинга и 
свързаната информация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 2.

6. Комисията може да приема 
изпълнителни актове за определяне на 
техническите спецификации за 
мониторинга на веществата от списъка 
за наблюдение и на техническите 
формати за докладване на Комисията на 
резултатите от мониторинга и 
свързаната информация. При 
подготовката на техническите 
спецификации Комисията взема под 
внимание препоръките на 
експертите, както е посочено в 
член 16, параграф 5 от 
Директива 2000/60/ЕО. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 2. Техническите 
спецификации следва да бъдат 
прилагани само при наличието на 
хармонизиран научно утвърден метод, 
отговарящ на съответните 
международни стандарти, съгласно 
Директива 2009/90/ЕО, за 
мониторинга на съответното 
вещество.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 16, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО, при изготвянето на
предложение за промяна на СКОС и РДВ Комисията взема под внимание препоръките 
на различни заинтересовани страни. Подобна препоръка се прилага по отношение на 
списъка за наблюдение, тъй като инструментът произтича от измененото 
предложение, гарантиращо участието на всички заинтересовани страни. 
Мониторингът на веществата може да бъде успешен само при наличието на 
общоприети научно утвърдени методи за тяхното идентифициране и наблюдение.
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Изменение 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията предоставя, в 
съответствие с член 9 от Регламент 
(ЕО) № 1367/2006, ранни и ефективни 
възможности за участието на 
обществеността в изготвянето на 
списъка за наблюдение и матрицата 
за мониторинг. Комисията
предоставя на разположение на 
обществеността, цялата необходима 
информация в електронен формат, 
така че да се осигури нейното 
активно и системно разпространение 
в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1397/2006.

Or. en

Изменение 156
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 2 – точка 6a (нова)
Директива 2008/105/ЕО
Член 8в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Добавя се следният член 8в:

„Член 8в

Преходни разпоредби за информиране 
на обществеността и отчитане
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За веществата с номера 2, 15, 20, 22, 
23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 и 
48 в част A от приложение I към 
настоящата директива държавите 
членки могат да представят 
информацията за химичното 
състояние отделно от тази за 
останалите вещества в плановете за 
управление на речните басейни в 
съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, по отношение 
на изискванията на раздел 1.4.3 от 
приложение V към същата директива 
в тази връзка се извършва отделна 
оценка и представяне на цялостното 
химично състояние. Целите и 
задълженията съгласно член 4, 
параграф 1, член 11, параграф 3 и член 
16, параграф 6 от настоящата 
директива не се нарушават.

Or. de

Изменение 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2008/105/EО
Приложения II и III

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Приложения II и III се заличават. 11. Приложение II се заменя с текста, 
включен в приложение ІIа към 
настоящата директива, а 
приложение ІІІ се заличава.

Or. en

(Вж. изменение 222 на приложение ІІа (ново))

Изменение 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – бележка под линия

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 12 месеца след приемането на 
настоящата директива.

124 месеца след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Сроковете за транспониране следва да отразяват сложността на законодателните 
промени и нуждата от ресурси.

Изменение 159
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – бележка под линия

Текст, предложен от Комисията Изменение

112 месеца след приемането на 
настоящата директива.

112 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 160
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга действието на първа 
алинея, след датата на влизане в сила 
на настоящата директива 
държавите членки включват 
преработения списък с приоритетни 
вещества и техните СКОС към 
първата актуализация на своите 
планове за управление на речните 
басейни съгласно член 13 от 
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Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да актуализират своите планове за управление на речните 
басейни до октомври 2015 г. От изключително значение е при тази актуализация да се 
вземе под внимание преработеният списък с приоритетни вещества и техните СКОС, 
така че стандартите да бъдат изпълнени през 2021 г. В противен случай те биха били 
приложими едва през 2027 г.


