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Τροπολογία 29
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η χημική ρύπανση των επιφανειακών 
υδάτων συνιστά απειλή τόσο για το 
υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η 
οξεία και η χρόνια τοξικότητα για 
υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση 
στα οικοσυστήματα και οι απώλειες 
ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, όσο 
και για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στον εντοπισμό των 
αιτιών της ρύπανσης και στην 
αντιμετώπιση των εκπομπών στην πηγή, με 
τον αποτελεσματικότερο από οικονομική 
και περιβαλλοντική άποψη τρόπο.

(1) Η χημική ρύπανση των επιφανειακών 
υδάτων συνιστά απειλή τόσο για το 
υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η 
οξεία και η χρόνια τοξικότητα για 
υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση 
στα οικοσυστήματα και οι απώλειες 
ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, όσο 
και για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να 
δοθεί κατά το δυνατόν προτεραιότητα 
στον εντοπισμό των αιτιών της ρύπανσης 
και στην αντιμετώπιση των εκπομπών στην 
πηγή, με τον αποτελεσματικότερο από 
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη 
τρόπο.

Or. it

Τροπολογία 30
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Όπως καθορίζεται στη δεύτερη 
πρόταση του άρθρου 191 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις 
αρχές της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης 
των καταστροφών του περιβάλλοντος, 
κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς 
και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας, είναι σημαντικό να τονιστεί το 
άρθρο 191 παράγραφος 2, που καθορίζει τη βάση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος –όπως γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 2 της οδηγίας ΠΠΠ. Στην τροπολογία 1 ο 
εισηγητής επέλεξε να κάνει αναφορά μόνο στο άρθρο 191 παράγραφος 3 (όπως στην 
αιτιολογική σκέψη 3 της οδηγίας ΠΠΠ). Αυτό δημιουργεί στρέβλωση (και το άρθρο 191 
παράγραφος 3 αναφέρεται μόνο στα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και είναι 
συνεπώς λιγότερο σημαντικό). Θα πρέπει ή να περιληφθούν και οι δύο αναφορές ή να μην 
περιληφθεί καμία.

Τροπολογία 31
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των 
φαρμακευτικών ουσιών στην ανθρώπινη 
υγεία, αφενός, και δεδομένου ότι η 
ρύπανση του νερού και του εδάφους με 
κατάλοιπα φαρμακευτικών ουσιών 
αποτελεί νεοεμφανιζόμενο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, αφετέρου, η 
Επιτροπή θα πρέπει, από κοινού με τα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, να επεξεργαστεί θεματική 
στρατηγική για τις φαρμακευτικές ουσίες, 
προκειμένου να διερευνήσει τις 
δυνατότητες μέτρων ελέγχου στην πηγή.

Or. en

Τροπολογία 32
Esther de Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η επεξεργασία των επιφανειακών 
υδάτων είναι σήμερα πολύ δαπανηρή: 
πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη 
πρωτοποριακών τεχνολογιών για τα 
ύδατα, που να επιτρέπουν φτηνότερο και 
αποτελεσματικότερο καθαρισμό του 
νερού, όπως είναι για παράδειγμα η 
ευτηκτική κρυστάλλωση με ψύξη για τα 
βιομηχανικά λύματα, η χρήση βενθικών 
φυκών για τη μείωση των θρεπτικών 
υλών, και οι μικροβιακές κυψέλες 
καυσίμου για την επεξεργασία των ούρων.

Or. en

Τροπολογία 33
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων ορίζει 
στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης των υδάτων. Η στρατηγική αυτή 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ουσιών 
προτεραιότητας μεταξύ αυτών που 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού σε 
επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση αριθ. 
2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση του 
καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων περιέχει 
τον πρώτο κατάλογο με 33 ουσίες ή 
ομάδες ουσιών που χαρακτηρίστηκαν ως 
ουσίες προτεραιότητας σε επίπεδο Ένωσης 

(2) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων, καθορίζει 
στρατηγική κατά της ρύπανσης των 
υδάτων και προβλέπει περαιτέρω ειδικά 
μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης. Η 
στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας 
μεταξύ αυτών που δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω 
αυτού σε επίπεδο Ένωσης. Η απόφαση 
αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση του 
καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων περιέχει 
τον πρώτο κατάλογο με 33 ουσίες ή 
ομάδες ουσιών που χαρακτηρίστηκαν ως 



PE496.330v04-00 6/117 AM\919170EL.doc

EL

και περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

ουσίες προτεραιότητας σε επίπεδο Ένωσης 
και περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 5 της οδηγίας ΠΠΠ. 
Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει περαιτέρω ειδικά 
μέτρα ελέγχου της ρύπανσης. Ακόμα κι αν τα μέτρα αυτά πρέπει κατά προτεραιότητα να 
ληφθούν στο πλαίσιο άλλης νομοθεσίας (βλ. αιτιολογική σκέψη 16), η Επιτροπή ούτε είναι 
υποχρεωμένη ούτε πρέπει να υποχρεωθεί καταστήσει ξεπερασμένες τις προτάσεις για μέτρα 
ελέγχου της ρύπανσης στο άρθρο 16 παράγραφος 6 και παράγραφος 8.

Τροπολογία 34
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βασισμένη στην πρόταση του εισηγητή, η οποία προσθέτει απλώς μια αναφορά 
στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι 
εκπομπές θα πρέπει, συνεπώς, να 
προλαμβάνονται, αν είναι δυνατόν, ήδη 
στην άμεση πηγή τους και όχι αφού έχουν 
ήδη μολύνει τα επιφανειακά ύδατα.

Or. de

Τροπολογία 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή επανεξέτασε τον κατάλογο 
των ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και το άρθρο 8 της οδηγίας 
2008/105/ΕΚ και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ενδείκνυται η 
τροποποίηση του καταλόγου των ουσιών 

(4) Η Επιτροπή επανεξέτασε τον κατάλογο 
των ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και το άρθρο 8 της οδηγίας 
2008/105/ΕΚ και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ενδείκνυται η 
τροποποίηση του καταλόγου των ουσιών 



PE496.330v04-00 8/117 AM\919170EL.doc

EL

προτεραιότητας με τον προσδιορισμό νέων 
ουσιών για δράση κατά προτεραιότητα σε 
επίπεδο Ένωσης, τον καθορισμό ΠΠΠ για 
τις ουσίες αυτές, την επικαιροποίηση των 
ΠΠΠ για ορισμένες υφιστάμενες ουσίες 
σύμφωνα με την επιστημονική πρόοδο και 
τον καθορισμό ΠΠΠ ως προς τους ζώντες 
οργανισμούς για ορισμένες υφιστάμενες 
και νέες ουσίες προτεραιότητας.

προτεραιότητας με τον προσδιορισμό νέων 
ουσιών για δράση κατά προτεραιότητα σε 
επίπεδο Ένωσης, τον καθορισμό ΠΠΠ για 
τις ουσίες αυτές ή την αφαίρεση 
υπαρχουσών ουσιών από τον κατάλογο, 
και την επικαιροποίηση των ΠΠΠ για 
ορισμένες υφιστάμενες ουσίες σύμφωνα με 
την επιστημονική πρόοδο και τον 
καθορισμό ΠΠΠ ως προς τους ζώντες 
οργανισμούς για ορισμένες υφιστάμενες 
και νέες ουσίες προτεραιότητας.

Or. de

Τροπολογία 37
Andrea Zanoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, τα 
κράτη μέλη συναντούν σημαντικές 
δυσκολίες στην εφαρμογή της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Τούτο αφορά, 
ειδικότερα, τον έλεγχο των εκπομπών 
ουσιών προτεραιότητας σε εθνικό 
επίπεδο, ιδιαίτερα για τη μείωση των 
εκπομπών, όπως απαιτείται στην 
περίπτωση των επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας. Θα πρέπει συνεπώς να 
ενταθεί ο συντονισμός με άλλα 
ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα, με την 
εφαρμογή νέων, κατάλληλων μέτρων 
ελέγχου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει μια νέα αιτιολογική σκέψη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
το γεγονός ότι χρειάζονται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της μείωσης ή εξάλειψης των εκπομπών στο νερό.
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Τροπολογία 38
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αναθεώρηση του καταλόγου των 
ουσιών προτεραιότητας υποστηρίχηκε από 
εκτεταμένη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, των κρατών μελών, των 
ενδιαφερόμενων φορέων και της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

(5) Η αναθεώρηση του καταλόγου των 
ουσιών προτεραιότητας υποστηρίχηκε από 
εκτεταμένη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, των κρατών μελών, των 
ενδιαφερόμενων φορέων και της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, και με 
εμπεριστατωμένη εξέταση της 
τοξικότητας των ουσιών και της 
εμφάνισής τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 39
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
υλοποίηση, την πλήρη εφαρμογή και, 
όπου είναι αναγκαίο, στην αναθεώρηση 
των υφιστάμενων κατά τομέα πράξεων και 
όχι στη θέσπιση νέων μέτρων ελέγχου στο 
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δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Για 
τούτο, ωστόσο, πρέπει οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
να αναληφθούν στο πλαίσιο των άλλων 
αυτών υφισταμένων πράξεων της 
Ένωσης. Η υπαγωγή ουσίας στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ή η 
παρακολούθηση των δεδομένων που 
καταδεικνύουν την ανάγκη να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει 
συνεπώς να έχει ανάλογη συνέχεια με 
ενέργειες εκ μέρους της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων πράξεων της Ένωσης, χωρίς 
να θίγει την εφαρμογή των διατάξεων των 
πράξεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες και οι προτεινόμενες ουσίες προτεραιότητας είναι βιομηχανικές χημικές ουσίες, 
φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βιομηχανικές εκπομπές ή φαρμακευτικές ουσίες. Όλες οι ουσίες αυτές 
υπάγονται αντίστοιχα σε ειδική νομοθεσία. Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα είναι νομικά ισοδύναμες. Μολονότι είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στη λήψη 
μέτρων ελέγχου στις ειδικές πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στο πλαίσιο των πράξεων 
αυτών θα λαμβάνονται πράγματι τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις 
πράξεις αυτές.

Τροπολογία 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
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οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν πρέπει να αντιβαίνει στην εφαρμογή 
των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου ή των αδειών που εκδίδονται 
με βάση τις οδηγίες αυτές.

Or. de

Τροπολογία 41
Κρίτων Αρσένης, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η έκθεση σχετικά 
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στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

με την έκβαση της τακτικής 
αναθεώρησης του παραρτήματος Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ που προβλέπεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 4 της 
συγκεκριμένης οδηγίας θα πρέπει να 
εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη και 
να αξιολογεί αν επιτυγχάνουν τα ποιοτικά 
πρότυπα για τις ουσίες προτεραιότητας ή 
τον στόχο της παύσης για τις επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνοδεύσει την έκθεση αυτή, 
αν είναι σκόπιμο, με σχετικές προτάσεις 
για συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την 
επίτευξη των ποιοτικών προτύπων και 
του στόχου της παύσης, καθώς και με 
ενδιάμεσα χρονοδιαγράμματα. Η υπαγωγή 
ουσίας στο παράρτημα Χ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ δεν θίγει την εφαρμογή των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
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στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Προκειμένου να 
θεσπιστεί ένα συνεκτικό και συντονισμένο 
νομικό μέσο για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας, πρέπει να 
προσδιοριστούν τα μέτρα που θα 
λαμβάνονται για κάθε στάδιο του κύκλου 
ζωής μιας ουσίας, και να αποδειχτεί ότι 
τα μέτρα αυτά, αν ληφθούν σε συλλογικό 
επίπεδο, θα επιφέρουν αισθητή βελτίωση 
του περιβάλλοντος. Η υπαγωγή ουσίας στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν 
θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα αποτελεί δίκτυ ασφαλείας για τη λήψη μέτρων με βάση τη 
νομοθεσία για τις χημικές ουσίες και την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Όταν 
διαπιστώνονται παραβιάσεις των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων με επιπτώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό 
των εκπομπών στην πηγή και/ή τη βελτίωση των επιστημονικών μεθόδων. Απαιτείται η θέσπιση 
περαιτέρω νομοθεσίας κυρίως στον τομέα της πολιτικής για τις χημικές ουσίες.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Θα ήταν σκόπιμο 
να ακολουθηθεί μια συνεπής πολιτική 
προσέγγιση των φαρμακευτικών ουσιών, 
που να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
κοινωνικές και ιατρικές παραμέτρους, σε 
πλήρη διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από 
νομοθετικές προτάσεις, σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
φαρμακευτικών ουσιών για ανθρώπινη 
χρήση στα ύδατα και στο έδαφος, στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2001/84/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, 
για την τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση1, και του κανονισμού 
(ΕΕ) 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση, 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση για 
φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον 
αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση 
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
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Οργανισμού Φαρμάκων, και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για τα 
φάρμακα προηγμένων θεραπειών2. Η 
υπαγωγή ουσίας στο παράρτημα Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν θίγει την 
εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά και την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.
_______________
1 ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 74
2 ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή (ΓΔ SANCO) μόλις ξεκίνησε έρευνα για την επίπτωση των φαρμακευτικών ουσιών 
στο περιβάλλον, όπως απαιτείται από την νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η έκθεση 
αποτελεσμάτων της έρευνας αναμένεται στο τέλος του 2012/αρχές του 2013. Είναι το 
κατάλληλο σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό μιας συνεπούς ευρωπαϊκής προσέγγισης στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων και θα πρέπει συνεπώς να 
περιμένουμε ως τότε.

Τροπολογία 44
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που 
αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών 
για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω 
οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν 
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στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων 
νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εφαρμογή και την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση 
νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Επιπλέον, πρέπει να 
εξασφαλιστεί συνέπεια με τις αποφάσεις 
για χορήγηση αδειών στο πλαίσιο του 
προαναφερθέντος κανονισμού για τη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά 
ενδεχόμενη ασυνέπεια σε περιπτώσεις 
χαρακτηρισμών ουσιών ως επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας στο παράρτημα 
Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον χαρακτηρισμό του Quinoxyfen –εγκεκριμένου παρασιτοκτόνου- ως ΕΟΠ προκαλείται 
ασυνέχεια μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Στην 
πράξη, ο χαρακτηρισμός ΕΟΠ συνεπάγεται τη σταδιακή κατάργηση της ουσίας, γεγονός που 
υπονομεύει την ειδική διαδικασία έγκρισης της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό 1107/2009. Ο 
κανονισμός αυτός καθορίζει ένα αυστηρό και πλήρες καθεστώς και λαμβάνει υπόψη τον 
κίνδυνο που θέτουν οι ουσίες για τα ύδατα με τρόπο πολύ πιο ολοκληρωμένο από ό,τι η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. Η διαδικασία αναθεώρησης των εγκρίσεων που προβλέπεται στον 
κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι η κατάλληλη για να αποφασίζεται αν μια 
ουσία θα πρέπει να κυκλοφορεί ή όχι στην αγορά. 

Τροπολογία 45
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Δεδομένου ότι ο καταλληλότερος 
τρόπος για να εξαλειφθούν ή να 
τερματιστούν σταδιακά οι εκπομπές, οι 
απορρίψεις και οι διαρροές επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται ακόμα 
στην Ένωση είναι η λήψη μέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει νομοθετικές προτάσεις 
προκειμένου οι ουσίες  να περιληφθούν 
στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του 
REACH στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ1, 
ή προκειμένου να περιοριστεί η 
παραγωγή, η εμπορία και η χρήση ουσιών 
σε καθαρή μορφή ή ως συστατικών 
μιγμάτων ή προϊόντων, κατά περίπτωση. 
Για τις ουσίες προτεραιότητας, η λήψη 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί επίσης να 
είναι ο οικονομικότερος τρόπος, και η 
Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί 
νομοθετικές προτάσεις για να 
εξασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η 
περίληψη των ουσιών στον κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του REACH ή ο 
περιορισμός της παραγωγής, εμπορίας 
και χρήσης τους.

_____________________
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.
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Or. en

Τροπολογία 46
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για λόγους συνέπειας προς τον στόχο 
της εξάλειψης ή μείωσης των εκπομπών 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, θα 
πρέπει να ορίζονται προσωρινά ΠΠΠ, 
έτσι ώστε να παρέχεται ένα κίνητρο για 
τη διαρκή προσέγγιση των τιμών στις 
φυσιολογικές τιμές για τις ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση, και στο μηδέν για τις 
συνθετικές ουσίες που παρασκευάζονται 
από τον άνθρωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος θα συμβάλουν στην εξάλειψη των πολύ επικίνδυνων για 
το υδάτινο περιβάλλον ουσιών μόνο αν θεωρηθούν μέτρο προόδου.

Τροπολογία 47
Κρίτων Αρσένης, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Χρειάζεται υψηλό επίπεδο 
συντονισμού μεταξύ της επιτροπής που 
συστάθηκε με βάση του άρθρο 21 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και των επιτροπών και των οργάνων που 
συστάθηκαν στο πλαίσιο άλλης 
υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για 
την αξιολόγηση, την εκτίμηση, την 
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έγκριση ή άλλου είδους εξέταση ουσιών ή 
ομάδων ουσιών κοινού ενδιαφέροντος. Ο 
συντονισμός αυτός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την κατάλληλη αξιολόγηση 
του κινδύνου για ή από το υδάτινο 
περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 4 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και τη θέσπιση 
μέτρων και έλεγχων για τις απορρίψεις, 
τις εκπομπές και τις διαρροές ουσιών, για 
τη μείωση των κινδύνων αυτών σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 222 στο παράρτημα ΙΙ α (νέο))

Τροπολογία 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ της 
υλοποίησης της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα και του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006. Για τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του 
παρόντος κανονισμού, η διαδικασία 
αίτησης για έγκριση θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν από τον ενδεχόμενο 
χαρακτηρισμό μιας ουσίας ως 
επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα και του REACH όταν πρόκειται για την ίδια ουσία. Ειδικότερα, όταν μια ουσία 
προτεραιότητας περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙΩ του REACH, δεν θα πρέπει να εξετάζεται 
για ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ως επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας με βάση την οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης. Από το άρθρο 60 
παράγραφος 2 προκύπτει σαφώς ότι η διαδικασία έγκρισης και τα μέτρα με βάση την οδηγία 
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πλαίσιο για τα ύδατα έχουν τον ίδιο στόχο: την αντιμετώπιση των κινδύνων από κάθε 
απόρριψη, εκπομπή ή διαρροή της συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία 49
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προσδιορίστηκαν και έλαβαν 
προτεραιότητα επιπρόσθετες ουσίες που 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού σε
επίπεδο Ένωσης, με την εφαρμογή των 
προσεγγίσεων που καθορίζονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν 
στον κατάλογο των ουσιών 
προτεραιότητας. Κατά τον καθορισμό των 
ΠΠΠ για τις εν λόγω ουσίες, ελήφθησαν 
υπόψη τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία.

(8) Προσδιορίστηκαν και έλαβαν 
προτεραιότητα επιπρόσθετες ουσίες που 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού σε 
επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των φαρμακευτικών ουσιών, με την 
εφαρμογή των προσεγγίσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι ουσίες αυτές 
πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των 
ουσιών προτεραιότητας. Κατά τον 
καθορισμό των ΠΠΠ για τις εν λόγω 
ουσίες, ελήφθησαν υπόψη τα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά και 
τεχνικά στοιχεία. Για τον καθορισμό του 
ΠΠΠ στο πλαίσιο της τακτικής 
επανεξέτασης του παρατήματος Χ της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 4 της 
συγκεκριμένης οδηγίας, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνδυαστικές 
επιδράσεις.

Or. en

Τροπολογία 50
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Μια αδυναμία όσον αφορά τα 
επιμέρους ποιοτικά πρότυπα ουσιών 
έγκειται στο γεγονός ότι για τους 
οργανισμούς που εκτίθενται σε ουσίες του 
περιβάλλοντος σημασία έχει η 
συνδυαστική επίδραση των ουσιών 
αυτών. Η συνδυαστική επίδραση των 
ουσιών του περιβάλλοντος μπορεί να είναι 
σοβαρότερη από ό,τι δείχνει η 
συγκέντρωση μιας συγκεκριμένης ουσίας 
σε ένα ποιοτικό πρότυπο. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 
βελτίωσης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ώστε 
να καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση 
των συνδυαστικών επιδράσεων στο 
υδάτινο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 51
Κρίτων Αρσένης, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η ρύπανση των υδάτων και του 
εδάφους με ορισμένα φαρμακευτικά 
κατάλοιπα αποτελεί ένα νέο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στην 
τρέχουσα αξιολόγηση και τον έλεγχο του 
κινδύνου των φαρμακευτικών προϊόντων 
για ή από το υδάτινο περιβάλλον δεν 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης Για 
τον λόγο αυτό η Επιτροπή εκπονεί αυτή 
τη στιγμή μελέτη σχετικά με τους 
κινδύνους από τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των φαρμακευτικών 
προϊόντων, με στόχο την ανάλυση της 
καταλληλότητας και της 



PE496.330v04-00 22/117 AM\919170EL.doc

EL

αποτελεσματικότητας του τρέχοντος 
νομοθετικού πλαισίου για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος, 
και, τελικά, τον προσδιορισμό των 
μέτρων που μπορούν να ληφθούν για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Or. en

Τροπολογία 52
Κρίτων Αρσένης, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο 
την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας 
υδάτων για τη δημόσια υγεία και τη 
βιοποικιλότητα. Οι φαρμακευτικές ουσίες 
προτεραιότητας προσδιορίζονται με βάση 
το μέγεθος του κινδύνου που εγκυμονούν 
για ή από το υδάτινο περιβάλλον σε 
επίπεδο Ένωσης και όχι τον κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης 
από τον άνθρωπο.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στα ενδεχόμενα μέτρα εκ μέρους των 
κρατών μελών λαμβάνεται υπόψη η 
θεραπευτική σημασία των 
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φαρμακευτικών ουσιών και τηρούνται οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1235/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, 
για τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση 
κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης 
άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση 
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων, και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για τα 
φάρμακα προηγμένων θεραπειών2, καθώς 
και της οδηγίας 2001/84/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, 
για την τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση1. Στα μέτρα αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται καθεστώτα 
επιστροφής και επισήμανσης 
αχρησιμοποίητων φαρμάκων.
______________
1 ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 1
2 ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 74

Or. en

Τροπολογία 54
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο καθορισμός ΠΠΠ για τις επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας συνήθως ενέχει 
υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας από ό,τι 
στην περίπτωση των ουσιών 

(9) Ο καθορισμός ΠΠΠ για τις επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας συνήθως ενέχει 
υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας από ό,τι 
στην περίπτωση των ουσιών 
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προτεραιότητας, αλλά το ΠΠΠ 
εξακολουθεί να αποτελεί κριτήριο 
αναφοράς για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με το στόχο της καλής 
χημικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 24 και των του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii) και 
iii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ωστόσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές 
επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και 
την υγεία του ανθρώπου, απώτερος στόχος 
για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
είναι η παύση ή σταδιακή εξάλειψη των 
εκπομπών, των απορρίψεων και των 
διαρροών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

προτεραιότητας, αλλά το ΠΠΠ 
εξακολουθεί να αποτελεί κριτήριο 
αναφοράς για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με το στόχο της καλής 
χημικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 24 και των του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii) και 
iii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ωστόσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές 
επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και 
την υγεία του ανθρώπου, απώτερος στόχος 
για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
είναι η παύση ή σταδιακή εξάλειψη των 
εκπομπών, των απορρίψεων και των 
διαρροών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚτο χρονοδιάγραμμα για την 
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των 
εκπομπών, των απορρίψεων και των 
διαρροών επικινδύνων ουσιών 
προτεραιότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 20 έτη από τον χαρακτηρισμό μιας 
ουσίας ως επικίνδυνης ουσίας 
προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή αναφέρεται σε άλλες νομικές πράξεις για τη λήψη μέτρων ελέγχου (βλ. αιτιολογική 
σκέψη 6). Συνεπώς, δεν σκοπεύει να προτείνει μέτρα ελέγχου με βάση την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα και θα χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες πράξεις. Σύμφωνα με το σημείωμα της Επιτροπής 
σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση, MEMO/12/59, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα επιβάλλει τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας μέσα σε 20 έτη από τον σχετικό χαρακτηρισμό.

Τροπολογία 55
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη 
έμφαση στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω της 
εκπομπής σε πολλές διαφορετικές 
χημικές ουσίες. Οι απορρίψεις στο 
περιβάλλον κατά την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση ή τη διάθεση συχνά 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό χημικών 
ουσιών. Με βάση τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προκειμένου να 
επιτευχθεί καλό χημικό καθεστώς για τα 
υδάτινα σώματα απαιτείται να δοθεί 
έμφαση όχι μόνο στις επιμέρους χημικές 
ουσίες αλλά και στις συνδυαστικές 
επιδράσεις τους. Είναι επομένως σκόπιμο 
να αντανακλάται αυτό στην κατάρτιση 
των ΠΠΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για τα μίγματα χημικών ουσιών υπογράμμιζε τη 
σημασία των περιβαλλοντικών μιγμάτων για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Στον καθορισμό 
των ΠΠΠ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνδυαστικές επιδράσεις, προκειμένου να 
προληφθεί η συστηματική υποβάθμιση των κινδύνων.

Τροπολογία 56
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη 
έμφαση στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω της 
εκπομπής σε πολλές διαφορετικές 
χημικές ουσίες. Οι απορρίψεις στο 
περιβάλλον κατά την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη χρήση ή τη διάθεση συχνά 
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περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό χημικών 
ουσιών. Με βάση τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προκειμένου να 
επιτευχθεί καλό χημικό καθεστώς για τα 
υδάτινα σώματα απαιτείται να δοθεί 
έμφαση όχι μόνο στις επιμέρους χημικές 
ουσίες αλλά και στις συνδυαστικές 
επιδράσεις τους. Είναι επομένως σκόπιμο 
να αντανακλάται αυτό στην κατάρτιση 
των ΠΠΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για τα μίγματα χημικών ουσιών αποσαφήνιζε τη
σημασία των περιβαλλοντικών μιγμάτων για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ένας παρόμοιος 
προβληματισμός κατά τον καθορισμό των ΠΠΠ θα συμβάλει στην πρόληψη της συστηματικής 
υποβάθμισης των κινδύνων.

Τροπολογία 57
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Ο χαρακτηρισμός των ουσιών ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 
βασίζεται μεταξύ άλλων στην 
επιστημονική αξιολόγηση των ιδιοτήτων 
κάθε ουσίας. Για να διασφαλιστούν η 
ακεραιότητα και η αξιοπιστία της 
διαδικασίας χαρακτηρισμού, οι πολιτικοί 
προβληματισμοί ή το κόστος των μέτρων 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
πρόσχημα για να μην χαρακτηριστεί μια 
ουσία ως ουσία προτεραιότητας ή 
επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας, αλλά 
να εξετάζονται σε επόμενο στάδιο, μετά 
τον χαρακτηρισμό της ουσίας ή της 
ομάδας ουσιών.

Or. en
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Τροπολογία 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) και άλλες ουσίες που 
συμπεριφέρονται ως ΑΒΤ μπορεί να 
συναντώνται για δεκαετίες στο υδάτινο 
περιβάλλον σε επίπεδα που δημιουργούν 
σημαντικό κίνδυνο, ακόμα και αν έχουν 
ήδη ληφθεί εκτεταμένα μέτρα για τη 
μείωση ή την εξάλειψη των εκπομπών. 
Ορισμένες είναι επίσης ικανές να 
μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και 
έχουν σε μεγάλο βαθμό καθολική 
παρουσία στο περιβάλλον. Αρκετές από τις 
ουσίες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των 
υφιστάμενων και των προτεινόμενων 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και, 
λόγω τις μακροπρόθεσμης καθολικής 
παρουσίας τους, ορισμένες απαιτούν 
ιδιαίτερη μέριμνα όσον αφορά την 
επίπτωσή τους στην παρουσίαση της 
χημικής κατάστασης βάσει της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης.

(12) Οι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) και άλλες 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
μπορεί να συναντώνται για δεκαετίες στο 
υδάτινο περιβάλλον σε επίπεδα που 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο, παρά το 
γεγονός ότι έχουν ήδη ληφθεί εκτεταμένα 
μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη των 
εκπομπών, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ορισμένες είναι επίσης ικανές να 
μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και 
έχουν σε μεγάλο βαθμό καθολική 
παρουσία στο περιβάλλον. Αρκετές από τις 
ουσίες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των 
υφιστάμενων και των προτεινόμενων 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. 
Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις είναι 
δυνατή η ουσιαστική μείωση των ουσιών 
αυτών με μέτρα σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Για τη μείωση των ουσιών 
αυτών σε παγκόσμια κλίμακα 
απαιτούνται διεθνείς προσπάθειες. Οι 
ουσίες αυτές απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα 
όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επίπτωσή 
τους στο περιβάλλον, την παρατήρησή 
τους, την επιρροή τους στη χημική 
κατάσταση βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και τις απαιτήσεις παρακολούθησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή ουσιών στην κατηγορία των ΕΟΠ δεν είναι ακόμη διαφανής. Προκειμένου να 
διακρίνονται οι ουσίες που ανήκουν στις διάφορες κατηγορίες, χρειάζονται διαφανή κριτήρια, 
και το ίδιο ισχύει για τους τρόπους χαρακτηρισμού άλλων ουσιών ως καθολικής παρουσίας. Με 
βάση τη συνδυασμένη προσέγγιση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, επομένως, οι ουσίες αυτές 
θα πρέπει να ορίζονται με βάση όχι μόνο τις χημικές τους ιδιότητες και τις συγκεντρώσεις τους, 
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αλλά και με κριτήρια για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκπομπών. 

Τροπολογία 59
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε ορισμένα φυτοφάρμακα τα 
οποία περιέχουν χηλικούς παράγοντες 
που χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό 
στοιχείο συνέργειας. Ορισμένοι χηλικοί 
παράγοντες είναι ανθεκτικοί και 
αυξάνουν την κινητικότητα των βαρέων 
μετάλλων στο έδαφος. Από την εκχείλιση 
των κινητοποιημένων βαρέων μετάλλων 
μπορεί να προκληθεί μόλυνση των 
υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα να 
εκτεθούν στα μέταλλα αυτά μεγάλες 
ομάδες του πληθυσμού.

Or. en

Τροπολογία 60
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος 
θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και 
υψηλής ποιότητας στοιχεία 
παρακολούθησης σχετικά με τη 
συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο 
περιβάλλον με εστίαση στους 
αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες 
για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη 

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

συλλογή τέτοιων στοιχείων σε όλες τις 
λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης. 
Για να διατηρηθεί το κόστος της 
παρακολούθησης σε λογικό επίπεδο και να 
διασφαλίζεται παράλληλα η 
αποτελεσματικότητά της, ο μηχανισμός 
θα πρέπει να εστιάζει σε ουσίες με εγγενείς 
επικίνδυνες ιδιότητες και σε 
νεοεμφανιζόμενους ρύπους, που
συμπεριλαμβάνονται προσωρινά σε 
κατάλογο επιτήρησης, και σε περιορισμένο 
αριθμό σημείων παρακολούθησης, 
παρέχοντας όμως αντιπροσωπευτικά 
δεδομένα που εξυπηρετούν το σκοπό της 
ενωσιακής διαδικασίας ιεράρχησης. Ο 
κατάλογος αυτός θα πρέπει να έχει 
δυναμικό χαρακτήρα, ώστε να 
ανταποκρίνεται στα νέα στοιχεία σχετικά 
με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι 
αναδυόμενοι ρύποι και να αποτρέπει την 
παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο 
χρονικό διάστημα από ό,τι είναι 
απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιλέγονται αποτελεσματικά οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητά τους.

Τροπολογία 61
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος 
θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και 
υψηλής ποιότητας στοιχεία 
παρακολούθησης σχετικά με τη 
συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο 
περιβάλλον με εστίαση στους 
αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες 

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

για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος 
μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη 
συλλογή τέτοιων στοιχείων και να τα 
συμπληρώνει με δεδομένα 
παρακολούθησης από τα προγράμματα 
των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ σε όλες τις λεκάνες απορροής 
ποταμών της Ένωσης. Για να διατηρηθεί 
το κόστος της παρακολούθησης σε λογικό 
επίπεδο, ο μηχανισμός θα πρέπει να 
εστιάζει σε περιορισμένο αριθμό ουσιών, 
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά 
σε κατάλογο επιτήρησης, και σε 
περιορισμένο αριθμό σημείων 
παρακολούθησης, παρέχοντας όμως 
αντιπροσωπευτικά δεδομένα που 
εξυπηρετούν το σκοπό της ενωσιακής 
διαδικασίας ιεράρχησης. Ο κατάλογος 
αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό 
χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στα 
νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς 
κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι 
ρύποι και να αποτρέπει την 
παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο 
χρονικό διάστημα από ό,τι είναι 
απαραίτητο. Η ισχύς του καταλόγου θα 
πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο. Με βάση τα 
αποτελέσματα που λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη και προκαθορισμένα 
κριτήρια, η Επιτροπή αιτιολογεί έναντι 
των ενδιαφερομένων τη συνέχιση της 
παρακολούθησης της ουσίας κάθε 12 
μήνες στη συνέχεια, όσο η ουσία 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η ουσία 
θα πρέπει να αφαιρείται από τον 
κατάλογο επιτήρησης αν η αξιολόγηση 
κινδύνου με βάση το άρθρο 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
επιβεβαιώσει ότι η ουσία δεν συνιστά 
σημαντικό κίνδυνο για ή από το υδάτινο 
περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2000/60 παρέχουν ήδη χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με την οικολογική και τη χημική κατάσταση των υδάτων της ΕΕ λόγω της συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών και ενδιαφερομένων, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά 
προς τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του καταλόγου επιτήρησης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να υπάρχει μια σαφής, αιτιολογήσιμη και διαφανής διαδικασία για τον προσδιορισμό 
των ουσιών που θα πρέπει να διατηρηθούν στον κατάλογο επιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης ουσιών αν αυτό αιτιολογείται από την αξιολόγηση κινδύνου.

Τροπολογία 62
Rebecca Taylor

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο 
χρονικό διάστημα από ό,τι είναι 
απαραίτητο. Δεδομένων των ανησυχιών 
που προκαλούν οι ουσίες δικλοφενάκη, 
Οιστραδιόλη 17β και Αιθινυλοιστραδιόλη 
17α, η Επιτροπή καλείται να δώσει 
προτεραιότητα στην επιστημονική 
αξιολόγηση των τριών αυτών ουσιών, 
προκειμένου να τις περιλάβει σε κατάλογο 
επιτήρησης αν αυτό δικαιολογείται από 
την αξιολόγηση.  Κάθε αξιολόγηση των 
τριών αυτών ουσιών θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον ενδεχόμενο οικονομικό 
και κοινωνιακό αντίκτυπο της 
παρακολούθησης και του περιορισμού 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απειλή λόγω των τριών αυτών φαρμακευτικών ουσιών παραμένει ασαφής και συζητήσιμη, 
και μολονότι δεν υπάρχουν σήμερα επαρκή στοιχεία για να δικαιολογηθεί η περίληψή τους στον 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας, υπάρχει επαρκής ανησυχία ώστε να τους δοθεί 
προτεραιότητα όσον αφορά την πιθανή περίληψή τους στον κατάλογο επιτήρησης. Ο αντίκτυπος 
του περιορισμού τους θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως. Για παράδειγμα, ο περιορισμός της 
Οιστραδιόλης 17β θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή αντισυλληπτικών χαπιών, με 
αρνητικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 63
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ο κατάλογος επιτήρησης θα 
επιτρέψει την κατάλληλη παρακολούθηση 
της παρουσίας ουσιών στα επιφανειακά 
ύδατα και τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων 
αξιολογήσεων κινδύνου με βάση ευρέως 
αποδεκτή, επικυρωμένη μεθοδολογία και 
επιστημονικά στοιχεία από τις πιο 
πρόσφατες μελέτες, όπου θα λαμβάνονται 
υπόψη η τεχνική και η επιστημονική 
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πρόοδος και διεθνώς καθιερωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές (όπως ΟΟΣΑ, 
ΟΕΠ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή νέων επιστημονικών δεδομένων με βάση τα πιο πρόσφατα πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές θα επιτρέψει καλύτερη κατανόηση του πραγματικού κινδύνου για το 
περιβάλλον. Ο καλύτερος έλεγχος θα ήταν χρήσιμος για πολλές ουσίες για τις οποίες πρέπει να 
αποφασιστεί αν θα περιληφθούν σε κατάλογο. Συνεπώς, η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
είναι μεθοδολογικά ορθή, δηλαδή ευρέως αποδεκτή.

Τροπολογία 64
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Με την έγκριση της παρούσας 
πρότασης και την υποβολή της έκθεσής 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή ολοκληρώνει την 
πρώτη αναθεώρηση του καταλόγου των 
ουσιών προτεραιότητας κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ. Η 
αναθεώρηση αυτή περιελάμβανε την 
επανεξέταση των ουσιών που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, σε 
ορισμένες από τις οποίες έχει δοθεί 
προτεραιότητα. Επί του παρόντος, δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να δοθεί 
προτεραιότητα στις άλλες ουσίες. Η 
πιθανότητα να καταστούν διαθέσιμα νέα 
δεδομένα σχετικά με τις ουσίες αυτές 
σημαίνει ότι δεν εξαιρούνται από κάποια 
μελλοντική επανεξέταση, όπως οι άλλες 
ουσίες που εξετάστηκαν, αλλά δεν τους 
δόθηκε προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
παρούσας αναθεώρησης. Επομένως, το 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2008/105/ΕΚ 
καθίσταται άνευ αντικειμένου και θα 
πρέπει να απαλειφθεί. Το άρθρο 8 της ίδιας 

(19) Με την έγκριση της παρούσας 
πρότασης και την υποβολή της έκθεσής 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή ολοκληρώνει την 
πρώτη αναθεώρηση του καταλόγου των 
ουσιών προτεραιότητας κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ. Η 
αναθεώρηση αυτή περιελάμβανε την 
επανεξέταση των ουσιών που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, σε
ορισμένες από τις οποίες έχει δοθεί 
προτεραιότητα. Η πιθανότητα να 
καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα 
σχετικά με τις ουσίες αυτές σημαίνει ότι 
δεν εξαιρούνται από κάποια μελλοντική 
επανεξέταση, όπως οι άλλες ουσίες που 
εξετάστηκαν, αλλά δεν τους δόθηκε 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της παρούσας 
αναθεώρησης. Επομένως, το παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας 2008/105/ΕΚ καθίσταται 
άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να 
απαλειφθεί. Το άρθρο 8 της ίδιας οδηγίας 
θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 
επίσης ως προς την ημερομηνία υποβολής 
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οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως, επίσης ως προς την ημερομηνία 
υποβολής των εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

των εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 65
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
επίσης και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, με τη 
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα 
κράτη μέλη, τους ενδιαφερόμενους 
κλάδους και ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Or. it

Τροπολογία 66
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
επίσης και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερομένους κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, περιλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 67
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό 
προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους 
ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σχετικά με την 
κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερομένους κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
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επίσης και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. της, περιλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις και 
απόψεις κατά την κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης από την Επιτροπή.

Τροπολογία 68
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την 
εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, των μεθόδων 
παρακολούθησης των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης και των μορφότυπων υποβολής 
των δεδομένων και των στοιχείων 
παρακολούθησης στην Επιτροπή . Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(23) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την 
εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, των μεθόδων 
παρακολούθησης και των επικυρωμένων 
αναλυτικών μεθόδων σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/90/ΕΚ, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης και των μορφότυπων υποβολής 
των δεδομένων και των στοιχείων 
παρακολούθησης στην Επιτροπή . Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ενιαίες επικυρωμένες 
αναλυτικές μέθοδοι.

Τροπολογία 69
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, και συγκεκριμένα η επίτευξη 
καλής χημικής κατάστασης στα 
επιφανειακά ύδατα μέσω του καθορισμού 
ΠΠΠ για τις ουσίες προτεραιότητας και 
ορισμένους άλλους ρύπους, είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, για λόγους 
διατήρησης του ίδιου επιπέδου προστασίας 
των επιφανειακών υδάτων σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

(24) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, και συγκεκριμένα η επίτευξη 
καλής χημικής κατάστασης στα 
επιφανειακά ύδατα μέσω του καθορισμού 
ΠΠΠ για τις ουσίες προτεραιότητας και 
ορισμένους άλλους ρύπους, είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, για λόγους 
διατήρησης του ίδιου επιπέδου προστασίας 
των επιφανειακών υδάτων σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ένωσης, η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει μέτρα, όπου είναι 
αναγκαίο, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες προτεραιότητας είναι ουσίες που έχει αποδειχτεί ότι εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο 
σε επίπεδο ΕΕ. Με άλλα λόγια, οι συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών υπερβαίνουν το ΠΠΠ. 
Συνεπώς, απαιτούνται μέτρα ελέγχου. Η Ένωση θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει 
μέτρα όταν αυτό απαιτείται σε επίπεδο ΕΕ, κι όχι να έχει απλώς το δικαίωμα να το κάνει.

Τροπολογία 70
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
αντικαθίσταται από το κείμενο που 
παρατίθεται στο παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:

- Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το 
κείμενο του παραρτήματος Ι της παρούσας 
οδηγίας.

- Στο άρθρο 16 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος :
«3α. Οι «ουσίες προτεραιότητας» που 
περιλαμβάνονται και στο παράρτημα XIV 
του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 δεν 
λαμβάνονται υπόψη για κατάταξη στις 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
(ΕΟΠ) μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική 
καταχώρηση του παραρτήματος XIV ή 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη 
συγκεκριμένη αίτηση έγκρισης, αν είναι 
νωρίτερα από την καταληκτική 
ημερομηνία.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου 
για τα ύδατα και του REACH όταν πρόκειται για την ίδια ουσία. Ειδικότερα, όταν μια ουσία 
προτεραιότητας (ΟΠ) περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV του REACH, δεν θα πρέπει να 
εξετάζεται για ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ως επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας (ΕΟΠ) με 
βάση την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 71
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα VIII – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
αντικαθίσταται από το κείμενο που 
παρατίθεται στο παράρτημα I της 
παρούσας οδηγίας.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:

- Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το 
κείμενο του παραρτήματος Ι της παρούσας 
οδηγίας.

- Το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο 
παράρτημα VΙII:
«12α. Ανθεκτικοί χηλικοί παράγοντες και 
οι ενώσεις τους.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χηλικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες και 
προϊόντα, π.χ. στα φυτοφάρμακα, όπου έχουν σημαντική συνεργατική δράση σχηματίζοντας 
μεταλλικά ιοντικά συμπλέγματα και ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα της 
δραστικής ουσίας. Ορισμένοι χηλικοί παράγοντες είναι ανθεκτικοί και αυξάνουν την 
κινητικότητα των βαρέων μετάλλων στο έδαφος. Από την εκχείλιση των κινητοποιημένων 
βαρέων μετάλλων μπορεί να προκληθεί μόλυνση των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα να 
εκτεθούν στα μέταλλα αυτά μεγάλες ομάδες του πληθυσμού μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 72
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Φυσική συγκέντρωση»: Η φυσική 
σύνθεση του καθαρού νερού, που 
καθορίζεται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (εδάφη, δομή, γεωχημικοί 
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παράγοντες και άλλοι φυσικοί παράγοντες 
όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι 
φυσικές πυρκαγιές, κ.λπ.).

Or. en

Τροπολογία 73
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα 
ΠΠΠ που καθορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας 
οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα 
ΠΠΠ που καθορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας. 
Για τις ουσίες 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, και 
34 έως 48, το ΠΠΠ ισχύει ως «τιμές 
παρακολούθησης». Από το 2021 τα κράτη 
μέλη θα μετατρέψουν τις ανωτέρω «τιμές 
παρακολούθησης» σε ΠΠΠ, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καθοριστούν μεταβατικές περίοδοι για τη δεσμευτική εφαρμογή των νέων ΠΠΠ 
και την εφαρμογή των αναθεωρημένων ΠΠΠ για υφιστάμενες ουσίες προτεραιότητας. 
Διαφορετικά θα είναι αναπόφευκτες οι συγκρούσεις με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 
(«περιβαλλοντικοί στόχοι») της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Για παράδειγμα, σε πολλές 
περιπτώσεις ο καθορισμός νέων ΠΠΠ χωρίς μεταβατικές περιόδους θα παραβίαζε την 
απαγόρευση της υποβάθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα, με αποτέλεσμα απαγορεύσεις χρήσης και περιορισμούς.

Τροπολογία 74
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν τις τιμές ΠΠΠ για τις 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας που 
καθορίζονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, 
μειωμένες κατά τους ακόλουθους 
συντελεστές ή τουλάχιστον στο επίπεδο 
ανίχνευσης με βάση την άμεσα διαθέσιμη 
τεχνολογία μέτρησης:
α) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, κατά 
συντελεστή μείωσης 10·
β) από τις 22 Δεκεμβρίου 2021, κατά 
συντελεστή μείωσης 20·
γ) από τις 22 Δεκεμβρίου 2027, κατά 
συντελεστή μείωσης 100.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι το ΠΠΠ για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας ι) 
είναι σύμφωνο με τον γενικό στόχο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα σχετικά με την παύση ή 
τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών τέτοιων ουσιών και την επίτευξη σχεδόν μηδενικής 
συγκέντρωσης για τις ουσίες που συναντώνται στη φύση στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ιι) 
εξαλείφει την αβεβαιότητα όσον αφορά τον καθορισμό ορίων για ουσίες με επικίνδυνες 
ιδιότητες, όπως οι ΕΟΠ ή οι ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ενδοκρινικές διαταραχές.

Τροπολογία 75
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φυσικές ουσίες προτεραιότητας 
λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του 
ΠΠΠ, με τη χρήση «προσέγγισης 
προσθετικού κινδύνου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φυσιολογική παρουσία ουσιών (φυσική συγκέντρωση) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 
εκτίμηση των υπερβάσεων των ΠΠΠ. Για παράδειγμα, οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων από 
γηγενείς πηγές, πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από δασοπυρκαγιές. κ.λπ., θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην αναθεώρηση των ΠΠΠ μέσω της προσέγγισης προσθετικού κινδύνου. 
Διαφορετικά, τα ευρήματα από τις παραπάνω περιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις 
αρμόδιες αρχές στη λήψη μέτρων διαχείρισης υδάτων.

Τροπολογία 76
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την εξασφάλιση της 
εναρμονισμένης εφαρμογής της οδηγίας 
στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με 
δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τις 
αναλυτικές μεθόδους που θα 
χρησιμοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλά από τα νέα προτεινόμενα ΠΠΠ δεν υπάρχουν επικυρωμένες αναλυτικές μέθοδοι και
κανόνες δειγματοληψίας. Ειδικά όσον αφορά τον σχεδιαζόμενο κατάλογο επιτήρησης, το 
επιδιωκόμενο όφελος όσον αφορά τα ευρήματα για την πιθανή παρουσία ουσιών μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο αν τα κράτη μέλη διεξάγουν εναρμονισμένες, δηλ. συγκρίσιμες, έρευνες. Βλ. 
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επίσης ΕΕ 2009/90 «Τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της 
κατάστασης των υδάτων».

Τροπολογία 77
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
τα ΠΠΠ για τις ουσίες 2, 5, 15, 20, 22, 23, 
28, και 34 έως 48 αρχής γενομένης από 
την επικαιροποίηση των σχεδίων 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
το 2021, με στόχο την επίτευξη καλής 
χημικής κατάστασης σε σχέση με τις 
ουσίες αυτές έως το αργότερο έως το 
2027.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ανάγκης για συνοχή μεταξύ της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα ΠΠΠ για τις 
νέες ουσίες και τα επικαιροποιημένα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες ουσίες από την επόμενη 
επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών που θα πραγματοποιηθεί το 2021, με στόχο την επίτευξη του στόχου της καλής 
χημικής κατάστασης σε σχέση με τις ουσίες αυτές έως το 2027.

Τροπολογία 78
Christofer Fjellner

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



PE496.330v04-00 44/117 AM\919170EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει μεταξύ τους τις παραγράφους 4 και 6: στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν είναι σαφές ποια είναι η απαιτούμενη χρονική συχνότητα.

Τροπολογία 79
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της παρακολούθησης της 
κατάστασης των υδάτων η οποία 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
φροντίζουν για την ανάλυση των 
μακροπρόθεσμων τάσεων των 
συγκεντρώσεων των ουσιών 
προτεραιότητας που εκτίθενται στο μέρος 
Α του παραρτήματος Ι και οι οποίες 
τείνουν να συσσωρεύονται σε ιζήματα 
ή/και ζώντες οργανισμούς, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις ουσίες αριθ. 2, 5, 6, 
7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 
35, 36, 37, 43 και 44. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

Βάσει της παρακολούθησης της 
κατάστασης των υδάτων η οποία 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
φροντίζουν για την ανάλυση των 
μακροπρόθεσμων τάσεων των 
συγκεντρώσεων των ουσιών 
προτεραιότητας που εκτίθενται στο μέρος 
Α του παραρτήματος Ι και οι οποίες 
τείνουν να συσσωρεύονται σε ιζήματα 
ή/και ζώντες οργανισμούς, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις ουσίες αριθ. 2, 5, 6, 
7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 
35, 36, 37, 43 και 44. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
λαμβάνο0υν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
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ότι οι συγκεντρώσεις αυτές δεν αυξάνουν 
σημαντικά σε ιζήματα ή/και οικείους 
ζώντες οργανισμούς. 

ότι οι συγκεντρώσεις αυτές μειώνονται 
σταδιακά σε ιζήματα και/ ή οικείους 
ζώντες οργανισμούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από ουσίες προτεραιότητας, 
κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από το να εξασφαλιστεί απλώς ότι οι συγκεντρώσεις ουσιών 
προτεραιότητας δεν αυξάνουν σημαντικά σε ιζήματα και/ ή οικείους ζώντες οργανισμούς.

Τροπολογία 80
Sabine Wils, João Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, όπως 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και τις πληροφορίες από την 
καταγραφή των ουσιών που καθίστανται 
δημόσια διαθέσιμες σύμφωνα με το 
άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
προτείνει την αναθεώρηση των ΠΠΠ που 
περιέχονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 294 
της συνθήκης και βάσει του 
χρονοδιαγράμματος του άρθρου 16 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

7. Η Επιτροπή εξετάζει την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης 
εκτιμήσεων επικινδυνότητας, όπως 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και τις πληροφορίες από την 
καταγραφή των ουσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού για 
διάσπαρτες εκπομπές από τη χρήση σε 
αντικείμενα, και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
προτείνει την αναθεώρηση των ΠΠΠ που 
περιέχονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 294 
της συνθήκης και βάσει του 
χρονοδιαγράμματος του άρθρου 16 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει τη χρήση ΟΛΩΝ των πληροφοριών που παρέχονται στις αρχές στο 
πλαίσιο του REACH, και όχι μόνον εκείνων που περιλαμβάνονται στη δημόσια βάση 
δεδομένων, που είναι πιο περιορισμένες. Ένας από τους στόχους του REACH ήταν ανέκαθεν η 
υποστήριξη της καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ με τη βελτίωση της βάσης 
πληροφοριών.

Τροπολογία 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας θα αναπτυχθούν 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
δειγματοληψία ζώντων οργανισμών και 
την παρακολούθηση ουσιών στο πλαίσιο 
της υπάρχουσας διαδικασίας εφαρμογής 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιμετωπίζει την έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων για τη 
δειγματοληψία και την ανάλυση νέων ουσιών Η ανάπτυξη προτύπων για τη δειγματοληψία 
ζώντων οργανισμών και την παρακολούθηση για κάθε ουσία είναι διαδικασία χρονοβόρα και 
δαπανηρή. Για λόγους αποτελεσματικότητας, μείωσης του κόστους και παραγωγής συγκρίσιμων 
δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη με την έκδοση τεχνικών 
κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
προδιαγραφών για την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση του ΠΠΠ στον σχετικό 
υλικό φορέα για τις ουσίες 2, 5, 15, 20, 23, 
28, 34 έως 45, προκειμένου να 
διευκολύνει τη διαδικασία 
παρακολούθησης των ουσιών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναλυτικές μέθοδοι για όλες τις υπάρχουσες ουσίες 
προτεραιότητας όπως για τις νέες ουσίες. Η ανάπτυξη εθνικών προτύπων είναι διαδικασία 
χρονοβόρα και δαπανηρή. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κατευθυντήριες 
γραμμές προκειμένου να εξασφαλίσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων παρακολούθησης 
μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έλεγχος ουσιών προτεραιότητας που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

1. Για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και 
τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 
και οι οποίες ικανοποιούν κατά την 
άποψη της Επιτροπής τα κριτήρια του 
άρθρου 57 του συγκεκριμένου 
κανονισμού, η Επιτροπή ζητεί από τον 
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Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) έως τις [ΕΕ 
προστίθεται η ημερομηνία: ένα έτος από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας] να 
ετοιμάσει φακέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 59 παράγραφος 2 ή το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του συγκεκριμένου 
κανονισμού αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη.
2. Για τις ουσίες οι οποίες κατά τη γνώμη 
της Επιτροπής δεν πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 57 του συγκεκριμένου 
κανονισμού, η Επιτροπή ζητεί από τον 
ECHA έως τις [ΕΕ προστίθεται η 
ημερομηνία: ένα έτος από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας] να ετοιμάσει 
φακέλους σύμφωνα με το άρθρο 69 
παράγραφος 1 του συγκεκριμένου 
κανονισμού αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη.
3. Αν η παρακολούθηση των δεδομένων 
δείξει ότι είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα 
σε επίπεδο ΕΕ για μια υπάρχουσα ουσία 
προτεραιότητας ή επικίνδυνη ουσία 
προτεραιότητας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή λαμβάνει 
μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, ή αναθεωρεί 
μια έγκριση που έχει χορηγηθεί δυνάμει 
του άρθρου 61 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006, ή αναθεωρεί 
έναν περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006, όποιο από τα ανωτέρω έχει 
εφαρμογή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των στόχων της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και κατάλληλων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης στο πλαίσιο τομεακών μέσων. Για τις χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, η καταχώρηση μιας ουσίας στις ουσίες 
προτεραιότητας ή η απόδειξη της υπέρβασης ΠΠΠ σε συνέχεια καταχώρησης θα πρέπει να 
συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων συνέχειας στο πλαίσιο του REACH. Αυτό είναι 
καθοριστικό προκειμένου να αναληφθεί αποτελεσματικά ή απαιτούμενη δράση για την επίτευξη 
των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα με παράλληλη τήρηση των διατάξεων του 
REACH.
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Τροπολογία 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3b. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
5β:

«Άρθρο 5β
Έλεγχος ουσιών προτεραιότητας που 

χρησιμοποιούνται ως προϊόντα 
φυτοπροστασίας

1. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν έως τις 
[ΕΕ προστίθεται η ημερομηνία: ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] όλες τις εγκρίσεις προϊόντων με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 για 
προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του κανονισμού αυτού, για να 
εξασφαλίσουν τη συνέπειά τους προς τους 
στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
2. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τις 
σχετικές άδειες που έχουν δοθεί για 
προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν 
υπάρχουσα ουσία προτεραιότητας με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού 
αυτού, αν τα δεδομένα της 
παρακολούθησης δείξουν ότι απαιτούνται 
περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για να 
εξασφαλιστεί συνέπεια προς τους στόχους 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, μέσα σε ένα 
έτος από τη δημοσίευση των δεδομένων 
παρακολούθησης.
3. Οι επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
κρίνεται ότι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 
των σημείων 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 
3.7.2 ή 3.8.2 του παραρτήματος II του εν 
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λόγω κανονισμού.
4. Η υπέρβαση των ορίων του ΠΠΠ 
κρίνεται απαράδεκτη επίπτωση στο 
περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του 
κανονισμού αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των στόχων και των ΠΠΠ της 
νομοθεσίας για τα ύδατα και κατάλληλων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης στο πλαίσιο τομεακών 
νομικών μέσων. Για τα φυτοφάρμακα, η καταχώρηση μιας ουσίας στις ουσίες προτεραιότητας 
θα πρέπει να συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων συνέχειας στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
για τα φυτοφάρμακα. Αυτό είναι καθοριστικό προκειμένου να αναληφθεί αποτελεσματικά ή 
απαιτούμενη δράση για τη συμμόρφωση προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα με παράλληλη 
τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα φυτοφάρμακα.

Τροπολογία 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
5γ:

«Άρθρο 5γ
Έλεγχος ουσιών προτεραιότητας που 

χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνα προϊόντα
1. Τα κράτη μέλη ή, σε περίπτωση 
έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, η 
Επιτροπή, αναθεωρούν έως τις [ΕΕ 
προστίθεται η ημερομηνία: ένα έτος από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] όλες τις εγκρίσεις που έχουν 
χορηγηθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 
528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 
2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
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και τη χρήση βιοκτόνων1,  σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του κανονισμού αυτού για τα 
βιοκτόνα που περιέχουν ουσίες 
προτεραιότητας, για να εξασφαλίσουν τη 
συνέπειά τους προς τους στόχους της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
2. Τα κράτη μέλη, ή στην περίπτωση 
έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, η 
Επιτροπή, αναθεωρούν τις σχετικές 
άδειες που έχουν δοθεί για υπάρχουσα 
ουσία προτεραιότητας με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) 528/2012 σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του κανονισμού αυτού, αν τα 
δεδομένα της παρακολούθησης δείξουν 
ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστεί συνέπεια 
προς τους στόχους της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, μέσα σε ένα έτος από τη 
δημοσίευση των δεδομένων 
παρακολούθησης.
3. Οι επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
κρίνεται ότι ικανοποιούν ένα από τα 
κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού 
αυτού.
4. Η υπέρβαση των ορίων του ΠΠΠ 
κρίνεται απαράδεκτη επίπτωση στο 
περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του 
κανονισμού αυτού.
____________________
1 ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των στόχων και των ΠΠΠ της 
νομοθεσίας για τα ύδατα και κατάλληλων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης στο πλαίσιο τομεακών 
νομικών μέσων. Για τα βιοκτόνα, η καταχώρηση μιας ουσίας στις ουσίες προτεραιότητας θα 
πρέπει να συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων συνέχειας στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
τα βιοκτόνα. Αυτό είναι καθοριστικό προκειμένου να αναληφθεί αποτελεσματικά ή απαιτούμενη 
δράση για τη συμμόρφωση προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα με παράλληλη τήρηση των 
διατάξεων της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα.
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Τροπολογία 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
3δ:

«Άρθρο 5δ
Έλεγχος ουσιών προτεραιότητας που 

περιέχονται σε εκπομπές ρύπων από τη 
βιομηχανία

Για τις ουσίες προτεραιότητας που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις 
βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)1, για 
τις οποίες το άρθρο 10 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ προβλέπει την εφαρμογή 
οριακών τιμών εκπομπών και ελέγχους 
εκπομπών με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία, η Επιτροπή περιλαμβάνει την 
εξέταση των δεδομένων παρακολούθησης 
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην τακτική 
επανεξέταση της καταλληλότητας των 
συγκεκριμένων τιμών και τεχνικών. Αν 
απαιτούνται βελτιώσεις, αναλαμβάνεται 
κατάλληλες νομοθετικές ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 
της συγκεκριμένης οδηγίας.
___________________
1 ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των στόχων της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και κατάλληλων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης στο πλαίσιο τομεακών μέσων. Για τις 
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βιομηχανικές εκπομπές, η καταχώρηση μιας ουσίας στις ουσίες προτεραιότητας καθώς και τα 
δεδομένα που συλλέγονται με την παρακολούθηση θα πρέπει να συνεπάγονται τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων συνέχειας στο πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Αυτό 
είναι καθοριστικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάληψη της απαιτούμενης δράσης για την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα με παράλληλη τήρηση των διατάξεων 
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Τροπολογία 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
5ε:

«Άρθρο 5ε
Έλεγχος ουσιών προτεραιότητας που 
χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά 

προϊόντα
1. Για τις ουσίες προτεραιότητας που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση1, τα 
κράτη μέλη αξιολογούν μέσα σε ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος της οδηγίας αυτής 
αν η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και οι οδηγίες χρήσης 
επαρκούν για την ανάπτυξη συνείδησης 
ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων της. Για τις ουσίες 
προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 726/2004/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 
τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον 
αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση 
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και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων2, η Επιτροπή, με 
βάση γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων, αξιολογεί μέσα 
σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας αυτής αν η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και οι 
οδηγίες χρήσης επαρκούν για την 
ανάπτυξη συνείδησης ώστε να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
στόχων της. Για την εξασφάλιση 
διαφάνειας, οι εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικού κινδύνου των ουσιών 
προτεραιότητας δημοσιοποιούνται στο 
πλαίσιο της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
2. Τα κράτη μέλη, ή στην περίπτωση 
έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης, η 
Επιτροπή, αναθεωρούν τις σχετικές 
άδειες που έχουν δοθεί για φαρμακευτικές 
ουσίες ή προϊόντα που περιέχουν 
υπάρχουσα ουσία προτεραιότητας, αν τα 
δεδομένα της παρακολούθησης δείξουν 
ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σε 
επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστεί συνέπεια 
προς τους στόχους της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, μέσα σε ένα έτος από τη 
δημοσίευση των δεδομένων 
παρακολούθησης.
3. Για ουσίες προτεραιότητας που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή του κανονισμού 
(ΕΚ) 726/2004, η Επιτροπή παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν αν πρέπει να 
υπαγάγουν τα φαρμακευτικά προϊόντα 
που περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία σε 
υποχρέωση ιατρικής συνταγής.
4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή, μέσα σε ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων 
συστημάτων συλλογής για φαρμακευτικά 
προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή 
έχει λήξει η ισχύς τους σύμφωνα με το 
άρθρο 127β της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.»
______________
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1 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67
2 ΕΕ L 136, 30.4.2004, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των στόχων και των ΠΠΠ της 
νομοθεσίας για τα ύδατα και κατάλληλων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης στο πλαίσιο τομεακών 
νομικών μέσων. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα, η καταχώρηση μιας ουσίας στις ουσίες 
προτεραιότητας θα πρέπει να συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων συνέχειας στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό είναι καθοριστικό προκειμένου να 
αναληφθεί αποτελεσματικά ή απαιτούμενη δράση για τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 
πλαίσιο για τα ύδατα με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 88
Andrea Zanoni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέτρα ελέγχου
1. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, η Επιτροπή μεριμνά για 
τη λήψη μέτρων ελέγχου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στις 
ακόλουθες παραγράφους: 
2. Για όλες τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006, η Επιτροπή ζητεί από τον 
ευρωπαϊκό οργανισμό χημικών 
προϊόντων (ECHA), μέσα σε ένα τρίμηνο 
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από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, να ετοιμάσει φάκελο σύμφωνα 
με το παράρτημα XV, για την περίληψη 
των ουσιών στον υποψήφιο κατάλογο 
ουσιών.
3. Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές 
από τα εργοστάσια σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζει η οδηγία 
2010/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις 
βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)1 στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα επίπεδα των 
παραγόμενων εκπομπών με τη χρήση της 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας δεν 
επαρκούν για τη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων τα οποία 
ενσωματώνονται σαφώς στα έγγραφα 
αναφοράς (BREF).
4. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) 528/2012, η Επιτροπή 
μεριμνά για τη λήψη μέτρων ελέγχου 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
α) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει την επανεξέταση 
όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για δραστικές ουσίες, 
με βάση το άρθρο 15 του κανονισμού 
528/2012.
β) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει την υπαγωγή των 
ουσιών αυτών στα κριτήρια αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, και ότι οι 
ουσίες αυτές δεν θα εγκρίνονται αν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχείο α) του 
συγκεκριμένου άρθρου.
γ) Έως το 2019, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα μέτρα διασφάλισης που 
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αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
του συγκεκριμένου κανονισμού.
5. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1107/2009, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή μεριμνούν για τη λήψη των 
μέτρων ελέγχου που προβλέπει ο 
συγκεκριμένος κανονισμός. Ειδικότερα:
α) Η διάθεση οποιασδήποτε ουσίας 
προτεραιότητας στην αγορά πρέπει να 
συνεπάγεται νέα αξιολόγηση και 
ανανέωση της έγκρισής της μέσα σε 
διάστημα 12 μηνών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή μείωση των 
εκπομπών στα ύδατα.
β) Για επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας, η νέα αξιολόγηση πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι η ουσία 
αντικαθίσταται από άλλα συστήματα 
ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών. Αν 
τα συστήματα αυτά δεν είναι ακόμα 
αρκετά αποτελεσματικά, μπορεί να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής 
άδειας μόνο για κλειστά συστήματα που 
δεν έχουν εκπομπές ανιχνεύσιμες στην 
ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή στο έδαφος.
γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλα τα 
μέτρα για την έγκριση φυτοφαρμάκων 
που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας αποσύρονται, και 
δεν εκδίδεται νέα άδεια για τέτοιες ουσίες 
μετά την ημερομηνία αυτή.
____________________
1 ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ απαιτεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών ουσιών προτεραιότητας και την εξάλειψη των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι επιθυμητό και οικονομικά αποδοτικό να 



PE496.330v04-00 58/117 AM\919170EL.doc

EL

χρησιμοποιηθούν κανονιστικά μέσα που ισχύουν ήδη στην ΕΕ: το REACH, η οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές, και τα πρότυπα για τα βιοκτόνα και τα φυτοφάρμακα. Τα μέσα αυτά 
δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία ενώ παράλληλα μειώνουν την 
επιβάρυνση των κρατών μελών και το κόστος για τους χρήστες.

Τροπολογία 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέτρα ελέγχου
1. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας  ή επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξασφαλίζει τη λήψη των 
μέτρων ελέγχου που ορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μεταξύ άλλων δε:
α) Για ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί 
σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του 
κανονισμού αυτού από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 
να ετοιμάσει φάκελο για την ενδεχόμενη 
συμπερίληψη της ουσίας στο παράρτημα 
XIV. Ο φάκελος μπορεί να περιορίζεται 
σε απλή αναφορά σε καταχώρηση του 
παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.
β) Για τις ουσίες προτεραιότητας και τις 
επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας στην 
περίπτωση των οποίων ο κίνδυνος 
προέρχεται κυρίως από εκπομπές 
εισαγόμενων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
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περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006.
2. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1107/2009, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνούν για τη 
λήψη μέτρων ελέγχου, όπως μεταξύ 
άλλων:
α) Για τις ουσίες προτεραιότητας, νέα 
αξιολόγηση ή ανανέωση της έγκρισης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
σταδιακή μείωση των εκπομπών στα 
ύδατα.
β) Για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητες η νέα αξιολόγηση πρέπει 
να εξασφαλίζει την αντικατάσταση της 
ουσίας. Αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις, μπορεί να χορηγείται έγκριση για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και για 
κλειστά συστήματα.
γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλες οι 
εγκρίσεις φυτοφαρμάκων που έχουν 
χαρακτηριστεί επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας αποσύρονται, και δεν 
εκδίδεται νέα άδεια μετά την ημερομηνία 
αυτή. 
3. Για ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί 
ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 
2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση βιοκτόνων1, από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2013 τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι 
δεν θα χορηγείται καμιά έγκριση αν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
του κανονισμού αυτού.
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_____________________
1 ΕΕ L 167, 27.06.2012, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 α, 2 β, 2 γ και 2 δ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 7 προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:
«2α. Για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και εξακολουθούν να 
παρασκευάζονται ή να εισάγονται στην 
ΕΕ, η Επιτροπή εκπονεί μέσα σε 18 μήνες 
από τη συμπερίληψή τους νομοθετικές 
προτάσεις που εξασφαλίζουν τη σταδιακή 
παύση της παραγωγής, της εμπορικής 
διάθεσης και της χρήσης, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της έγκρισης ή του περιορισμού 
της παραγωγής, της εμπορικής διάθεσης 
και της χρήσης στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006, της έγκρισης 
δραστικών ουσιών στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας ή του κανονισμού για τα 
βιοκτόνα, ή άλλων σχετικών μέτρων.
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2β. Για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και εξακολουθούν να 
παρασκευάζονται ή να εισάγονται στην 
ΕΕ, για τις οποίες δεν έχει επιτευχθεί 
επαρκής έλεγχος των κινδύνων για το 
υδάτινο περιβάλλον, η Επιτροπή εκπονεί 
μέσα σε 18 μήνες από τη συμπερίληψή 
τους νομοθετικές προτάσεις που 
εξασφαλίζουν τη σταδιακή μείωση της 
ρύπανσης, μέσω, ανάλογα με την 
περίπτωση, της έγκρισης ή του 
περιορισμού της παραγωγής, της 
εμπορικής διάθεσης και της χρήσης στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006, 
της έγκρισης δραστικών ουσιών στο 
πλαίσιο του κανονισμού για τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας ή του κανονισμού για τα 
βιοκτόνα, ή άλλων σχετικών μέτρων.
2γ. Έως την 1η Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση 
προκειμένου να υποβάλει κατάλληλες 
τροποποιήσεις για περαιτέρω κοινή 
δράση και για ισχυρότερη σύνδεση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ με άλλες νομοθετικές 
πράξεις που αφορούν την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος.
2δ. Έως την 1η Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση 
προκειμένου να υποβάλει κατάλληλες 
τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις 
συνδυαστικές επιδράσεις.

_____________________
1 ΕΕ L 167, 27.06.2012, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 91
Κρίτων Αρσένης, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7a

Συντονισμός
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο συντονισμού μεταξύ της 
επιτροπής που συστάθηκε με βάση του 
άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των επιτροπών και των 
οργάνων που συστάθηκαν στο πλαίσιο 
της ενωσιακής νομοθεσίας η οποία 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ για την 
αξιολόγηση, την εκτίμηση, την έγκριση ή 
άλλου είδους εξέταση ουσιών ή ομάδων 
ουσιών κοινού ενδιαφέροντος.
2. Ο συντονισμός αυτός εξασφαλίζει την 
κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου για ή 
από το υδάτινο περιβάλλον, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, και τη θέσπιση μέτρων και 
έλεγχων για τις απορρίψεις, τις εκπομπές 
και τις διαρροές ουσιών, για τη μείωση 
των κινδύνων αυτών σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ.
3. Οι ουσίες ή οι ομάδες ουσιών για τις 
οποίες έχει προσδιοριστεί σημαντικός 
κίνδυνος για ή από το υδάτινο περιβάλλον 
ή έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν 
καθιερωθεί έλεγχοι των απορρίψεων, 
εκπομπών και διαρροών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 δημοσιοποιούνται σε 
ηλεκτρονική μορφή.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10 σχετικά με τον 
συντονισμό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.»
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(Βλ. τροπολογία 222 στο παράρτημα ΙΙ α (νέο))

Τροπολογία 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για το χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
για τον καθορισμό αντίστοιχων προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση. Οι 
τακτικές επανεξετάσεις επιτρέπουν την 
προσαρμογή των προτύπων ποιότητας 
που εφαρμόζονται σε ουσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με βάση 
τα επιστημονικά στοιχεία, ή την 
αφαίρεση των συγκεκριμένων ουσιών από 
τον κατάλογο. Αν η επανεξέταση δείξει 
ότι μια ουσία που είναι καταχωρημένη ως 
ουσία προτεραιότητας στο παράρτημα Χ 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν 
αντιπροσωπεύει σημαντικό κίνδυνο για το 
υδάτινο περιβάλλον σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 2, η Επιτροπή 
προτείνει τη διαγραφή της συγκεκριμένης 
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ουσίας από το παράρτημα Χ.

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
2008/105/EC
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας θα πρέπει να επιτρέπει επίσης τη 
δυνατότητα αφαίρεσης της ουσίας από τον κατάλογο, εφόσον αυτό είναι δικαιολογημένο.
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Τροπολογία 94
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 95
Carl Schlyter
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή τα ΠΠΠ καθορίζονται για ουσίες προτεραιότητας σε μεμονωμένη βάση, σαν να 
υπήρχε μόνο μία ουσία μέσα στο νερό. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, υπάρχουν πολλές 
ουσίες ταυτόχρονα στο νερό, και τούτο μπορεί να οδηγήσει σε προσθετικά αποτελέσματα ή 
ακόμα και σε συνέργειες. Τα συνδυαστικά αυτά αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στον καθορισμό των ΠΠΠ, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην εξασφαλίζουν επαρκή 
προστασία.

Τροπολογία 96
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για το χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
για τον καθορισμό αντίστοιχων προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση. Η 
έκθεση θα εξετάζει τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης και στα 
κράτη μέλη και θα αξιολογεί αν 
επιτυγχάνουν τα ποιοτικά πρότυπα για τις 
ουσίες προτεραιότητας ή τον στόχο της 
παύσης για τις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας. Η Επιτροπή συνοδεύσει 
την έκθεση αυτή, αν είναι σκόπιμο, με 
σχετικές προτάσεις για συγκεκριμένα 
μέτρα με στόχο την επίτευξη των 
ποιοτικών προτύπων και του στόχου της 
παύσης, καθώς και με ενδιάμεσα 
χρονοδιαγράμματα. Η πρώτη 
επανεξέταση και αξιολόγηση των μέτρων 
θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 
31 Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης του 
παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. 
Συνοδεύει την έκθεση, κατά περίπτωση, με 
σχετικές προτάσεις, ιδίως προτάσεις για 
τον προσδιορισμό νέων ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας ή για το χαρακτηρισμό 
ορισμένων ουσιών προτεραιότητας ως 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας και 
για τον καθορισμό αντίστοιχων προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος για τα 
επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και τους 
ζώντες οργανισμούς, κατά περίπτωση. Η 
έκθεση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 
σχετικές προτάσεις τεκμηριώνουν και 
εξασφαλίζουν, όπου είναι σκόπιμο, τη 
συνέπεια με άλλες υπάρχουσες 
διαδικασίες έγκρισης και αξιολόγησης με 
βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006, του κανονισμού (ΕΚ) 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και των οδηγιών 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έγγραφο οδηγιών το οποίο εκθέτει 
διαφανείς διαδικασίες και συνεκτικά 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια με τις υπάρχουσες εγκρίσεις και αξιολογήσεις σύμφωνα με 
την κατά τομέα νομοθεσία. Η επιλογή των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας θα πρέπει να 
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γίνεται με σαφή και διαφανή κριτήρια και διαδικασίες, σύμφωνα προς την ειδική κατά τομέα 
νομοθεσία, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων ειδικών και των ενδιαφερομένων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 98
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει κριτήρια για την 
επιλογή των επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας, τα οποία:
- βασίζονται στα κριτήρια σχετικά με τον 
καθορισμό της ανθεκτικότητας, της 
βιοσσωρευτικότητας και της τοξικότητας 
στα ύδατα και στα ιζήματα όπως 
προβλέπεται στη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, στην ειδική κοινοτική 
νομοθεσία για τη συγκεκριμένη ουσία, 
όπου υπάρχει, ή στις σχετικές διεθνείς 
συμφωνίες, και
- επιβάλλουν την υποβολή στοιχείων 
παρακολούθησης ή εκτεταμένης 
περιβαλλοντικής έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από 
τουλάχιστον 10 κράτη μέλη, όπου 
τουλάχιστον το 5% των δειγμάτων από 
τουλάχιστον 5 κράτη μέλη είναι σε 
επίπεδα που προκαλούν οικοτοξικολογική 
ανησυχία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη συνέπεια 
προς την ειδική νομοθεσία για τις ουσίες, όσον αφορά τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους ως 
ΑΒΤ. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι συνέπειες από τον χαρακτηρισμό ΕΟΠ είναι σημαντικές, είναι 
αναγκαία η απόδειξη ουσιαστικής σημασίας για την ΕΕ και εκτεταμένης έκθεσης.
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Τροπολογία 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον χαρακτηρισμό των επικίνδυνων 
ουσιών προτεραιότητας, η Επιτροπή 
αποδεικνύει τη σημασία σε επίπεδο ΕΕ 
και την οικοτοξικολογική σημασία. Η 
Επιτροπή καθορίζει κριτήρια επιλογής 
των ΕΟΠ στα οποία καθορίζονται η 
ανθεκτικότητα, η βιοσσωρευτικότητα και 
η τοξικότητας στα ύδατα και στα 
ιζήματα όπως προβλέπεται στη σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, στην ειδική 
κοινοτική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη 
ουσία, όπου υπάρχει, ή στις σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των ΕΟΠ πρέπει να βασίζεται στη σχετική νομοθεσία (π.χ. REACH, φυτοφάρμακα, 
βιοκτόνα), στη νομοθεσία πλαίσιο ή σε διεθνείς συμφωνίες για τον καθορισμό επιπέδων 
τοξικότητας και έκθεσης.

Τροπολογία 100
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο επιτήρησης σύμφωνα με το 
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άρθρο 8β, για τις οποίες μετά από 
δωδεκάμηνη παρακολούθηση 
διαπιστώνεται ότι σε τουλάχιστον 10 
κράτη μέλη και σε τουλάχιστον το 5% 
των δειγμάτων σε τουλάχιστον 5 κράτη 
μέλη τα δείγματα είναι σε επίπεδα που 
προκαλούν οικοτοξικολογική ανησυχία,
θα πρέπει να εξετάζονται για ενδεχόμενο 
χαρακτηρισμό ως ουσιών 
προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, για τις οποίες αποδεικνύεται 
πραγματική σημασία σε επίπεδο ΕΕ και εκτεταμένη έκθεση θα πρέπει να εξετάζονται για 
ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ως ουσιών προτεραιότητας ή επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.

Τροπολογία 101
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη 
χημική κατάσταση χωριστά από εκείνα 
που αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών που καταρτίζουν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων του σημείου 
1.4.3 του παραρτήματος V της εν λόγω 
οδηγίας σχετικά με την παρουσίαση της 
συνολικής χημικής κατάστασης και/ή

α) να παρουσιάζουν χωριστά τα στοιχεία 
για τη χημική κατάσταση των 
συγκεκριμένων ουσιών και για τη χημική 
κατάσταση των υπόλοιπων ουσιών στα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών που καταρτίζουν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων του σημείου 
1.4.3 του παραρτήματος V της εν λόγω 
οδηγίας σχετικά με την παρουσίαση της 
συνολικής χημικής κατάστασης και/ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η ξεχωριστή παρουσίαση των πληροφοριών για τη χημική 
κατάσταση μόνο όσον αφορά τις πανταχού παρούσες ουσίες ΑΒΤ, αλλά και για τις υπόλοιπες 
ουσίες, προκειμένου να είναι δυνατόν να αποδειχτεί η πρόοδος σε σχέση με τις συγκεκριμένες 
ουσίες. Αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση για παρουσίαση της συνολικής χημικής κατάστασης 
όπως ορίζεται στο τμήμα 1.4.3 του παραρτήματος V.

Τροπολογία 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη 
χημική κατάσταση χωριστά από εκείνα που 
αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την επιφύλαξη 
των απαιτήσεων του σημείου 1.4.3 του 
παραρτήματος V της εν λόγω οδηγίας 
σχετικά με την παρουσίαση της συνολικής 
χημικής κατάστασης και/ή

α) να περιλαμβάνουν πρόσθετους χάρτες 
στην αναπαράσταση απόστασης από τον 
στόχο που χρησιμοποιούν για να 
παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χημική 
κατάσταση χωριστά από εκείνα που 
αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την επιφύλαξη 
των απαιτήσεων του σημείου 1.4.3 του 
παραρτήματος V της εν λόγω οδηγίας 
σχετικά με την παρουσίαση της συνολικής 
χημικής κατάστασης και/ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της αρχής «ένα έξω, όλα έξω», υπάρχει περίπτωση να συγκαλυφθούν ουσίες που 
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Χρειάζονται συνεπώς πρόσθετοι χάρτες για την 
απεικόνιση της χημικής κατάστασης καθεμιάς από τις ουσίες αυτές εκεί όπου διαπιστώνεται 
υπέρβαση των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος η οποία δεν είναι δυνατόν να μειωθεί 
ικανοποιητικά είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ. Για τους συγκεκριμένους χάρτες 
προτείνεται απεικόνιση απόστασης από τον στόχο.

Τροπολογία 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) να διενεργούν λιγότερο εντατική 
παρακολούθηση από εκείνη που απαιτείται 
για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας 
οδηγίας και το παράρτημα V της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, υπό τον όρο ότι η 
παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική 
και ήδη υφίσταται στατιστικά ισχυρή 
γραμμή βάσης σχετικά με την παρουσία 
των ουσιών αυτών στο υδάτινο 
περιβάλλον, η οποία καλύπτει τουλάχιστον 
έναν εξαετή κύκλο προγραμματισμού της 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. 
Η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται μόνο 
μια φορά ανά κύκλο σχεδιασμού, αν δεν 
διαπιστωθεί αύξηση στη συγκέντρωση 
και την τάση των ουσιών αυτών κατά τα 
πρώτα έξι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος παρακολούθησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να περιορίζουν περαιτέρω την παρακολούθηση των ουσιών στις περιπτώσεις όπου δεν 
έχει σημειωθεί αύξηση της συγκέντρωσης και της τάσης κατά την τελευταία εξαετία.

Τροπολογία 104
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
2008/105/EC
Άρθρο 8 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος επιτήρησης Κατάλογος παρακολούθησης
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(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα πρέπει να αποκαλείται κατάλογος 
παρακολούθησης αντί κατάλογος επιτήρησης, για ακρίβεια στην έκφραση ώστε να 
αποφεύγονται οι παρερμηνείες και η δυσφήμιση των ουσιών του καταλόγου. Η διατύπωση 
«κατάλογος επιτήρησης» δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι ουσίες του καταλόγου 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό μπορεί να μην 
ισχύει για όλες τις ουσίες του καταλόγου παρακολούθησης.

Τροπολογία 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες 
συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό την 
υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας 
ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη και τους ενδιαφερόμενους,
καταρτίζει κατάλογο επιτήρησης των 
ουσιών για τις οποίες συλλέγονται 
δεδομένα παρακολούθησης σε επίπεδο 
Ένωσης, με σκοπό την υποστήριξη της 
μελλοντικής διαδικασίας ιεράρχησης 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η επιλογή των 
ουσιών που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο επιτήρησης, 
συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 
καταλόγου επιτήρησης, βασίζεται σε 
αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί το κόστος της ενδεχόμενης περιττής παρακολούθησης και να 
εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι χρήσιμα για τη διαδικασία καθορισμού 
προτεραιότητας. Χρειάζεται επομένως μια διαδικασία επιλογής βασισμένη σε αντικειμενικά 
κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η επιλογή των ουσιών που εξετάζονται για 
περίληψη στον πρώτο κατάλογο επιτήρησης είναι αποτέλεσμα αυστηρά επιστημονικής 
διαδικασίας.

Τροπολογία 106
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες 
συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό την 
υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας 
ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, καταρτίζει κατάλογο 
επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες 
συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης 
σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την 
υποστήριξη, παράλληλα με δεδομένα 
παρακολούθησης από προγράμματα 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της μελλοντικής 
διαδικασίας ιεράρχησης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 5 και το άρθρο 8 της οδηγίας 2000/60 παρέχουν ήδη χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την οικολογική και τη χημική κατάσταση των υδάτων της ΕΕ λόγω της 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και ενδιαφερομένων, οι οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του καταλόγου επιτήρησης.

Τροπολογία 107
Erik Bánki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες 
συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης 
σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό την 
υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας 
ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο 
επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες 
συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης, 
με σκοπό την υποστήριξη της μελλοντικής 
διαδικασίας ιεράρχησης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης θα αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα κόστους, και για 
τούτο θα ήταν καταλληλότερη η προαιρετική εφαρμογή στο συγκεκριμένο στάδιο. Η πρόταση 
της Επιτροπής να περιληφθούν 10 ουσίες στον κατάλογο επιτήρησης θα συνεπαγόταν υψηλό 
κόστος για τα κράτη μέλη. Θα ήταν καταλληλότερος μικρότερος αριθμός ουσιών για την έναρξη 
της εφαρμογής, ο οποίος θα μπορούσε να προσαρμοστεί αργότερα, στη φάση εφαρμογής.

Τροπολογία 108
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 25 ουσίες ανά πάσα στιγμή και 
υποδεικνύει τον υλικό φορέα για την 
παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι ουσίες 
επιλέγονται με διαφανή και αντικειμενικά 
κριτήρια, από τους νεοεμφανιζόμενους 
ρύπους και από εκείνους για τους οποίους 
τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
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περιβάλλον ή μέσω αυτού. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
έργων, των προγραμμάτων των κρατών 
μελών για χαρακτηρισμό και 
παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
πληροφοριών σχετικά με τους όγκους 
παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις 
συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και τις 
επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού και δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
παρακολούθησης για τους σκοπούς του 
καθορισμού προτεραιότητας. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
καθορισμού προτεραιότητας που 
διεξάγεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
της παρούσας οδηγίας, των ερευνητικών 
έργων, των προγραμμάτων των κρατών 
μελών για χαρακτηρισμό και 
παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των 
πληροφοριών σχετικά με τους όγκους 
παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις 
συγκεντρώσεις και τη φυσική παρουσία 
στο περιβάλλον και τις επιδράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τεκμηριωμένων 
αξιολογήσεων κινδύνου με βάση ευρέως 
αποδεκτή και επικυρωμένη μεθοδολογία 
και επιστημονικά στοιχεία από σύγχρονες 
μελέτες, που λαμβάνουν υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
διεθνώς καθιερωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές (όπως ΟΟΣΑ, ΟΕΠ), όσων 
συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ* και 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου** και με τους κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου***.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο επιμέρους ουσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται, με βάση τις μοναδικές φυσικοχημικές 
ιδιότητές τους. Η επιλογή των ουσιών πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. 
Σκοπός του καταλόγου επιτήρησης είναι να αποκτηθεί γνώση σχετικά με ουσίες που δεν 
παρακολουθούνται συστηματικά, και για τούτο θα πρέπει να περιληφθεί αναφορά στους 
νεοεμφανιζόμενους ρύπους. Τα υπάρχοντα δεδομένα που συλλέγονται κατά την προετοιμασία 
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της παρούσας πρότασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του πρώτου 
καταλόγου επιτήρησης. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα για την 
εκτίμηση του κινδύνου από τις ουσίες, και να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένες μέθοδοι 
συλλογής δεδομένων.

Τροπολογία 109
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών 
ανά πάσα στιγμή και υποδεικνύει τον 
υλικό φορέα για την παρακολούθηση κάθε 
ουσίας. Οι ουσίες επιλέγονται μεταξύ 
εκείνων για τις οποίες τα διαθέσιμα 
στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο σε 
επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στις ουσίες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
παρακολούθησης για τους σκοπούς του 
καθορισμού προτεραιότητας. Κατά την 
επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο 
επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
καθορισμού προτεραιότητας που 
διεξάγεται στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, των ερευνητικών έργων, των 
προγραμμάτων των κρατών μελών για 
χαρακτηρισμό και παρακολούθηση βάσει 
των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των πληροφοριών σχετικά 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

με τους όγκους παραγωγής, τα πρότυπα 
χρήσης, τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον 
και τις επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
όσων συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ* και 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου** και με τους κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου***.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 111
Liam Aylward

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα δεδομένα παρακολούθησης παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στην ποιότητα, 
και η συλλογή δεδομένων παρακολούθησης καλής ποιότητας είναι ουσιαστικός παράγοντας για 
την υποστήριξη μελλοντικών διαδικασιών καθορισμού προτεραιότητας. Δεδομένου ότι οι πόροι 
των προγραμμάτων παρακολούθησης είναι περιορισμένοι, θα πρέπει να επικεντρώνονται στις 
ουσίες για τις οποίες είναι σαφής η έλλειψη δεδομένων. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα που συλλέγονται κατά την προετοιμασία της παρούσας πρότασης, που ενδέχεται να
είναι σημαντικά για τη συλλογή ουσιών για τον πρώτο κατάλογο επιτήρησης.

Τροπολογία 112
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επιλογή των ουσιών του καταλόγου προτεραιότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
επίσης τις φυσικοχημικές και τις τοξικολογικές ιδιότητες, όπως επίσης το μέγεθος σωματιδίων.

Τροπολογία 113
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε την επιλογή με έναν κατάλογο 2.000 χημικών ουσιών, γεγονός 
που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα και την ύδρευση. 
Θα πρέπει να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για μεγαλύτερο αριθμό σημαντικών ρύπων.
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Τροπολογία 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το 
πολύ 25 ουσίες ανά πάσα στιγμή και 
υποδεικνύει τον υλικό φορέα για την 
παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι ουσίες 
επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις οποίες 
τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό 
κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο 
περιβάλλον ή μέσω αυτού, και των οποίων 
η αξιολόγηση κινδύνου δεν απαιτεί καλής 
ποιότητας δεδομένα παρακολούθησης 
και στοιχεία σχετικά με τις οικοτοξικές 
επιδράσεις. Κατά την επιλογή των ουσιών 
για τον κατάλογο επιτήρησης η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες 
επιστημονικές πληροφορίες των 
προγραμμάτων των κρατών μελών για 
χαρακτηρισμό και παρακολούθηση βάσει 
των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των πληροφοριών σχετικά 
με τους όγκους παραγωγής, τα πρότυπα 
χρήσης, τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον 
και τις επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
όσων συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ* και 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου** και με τους κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου***.

Or. de

Τροπολογία 115
Oreste Rossi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 116
Erik Bánki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης θα αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα κόστους, και για 
τούτο θα ήταν καταλληλότερη η προαιρετική εφαρμογή στο συγκεκριμένο στάδιο. Η πρόταση 
της Επιτροπής για την περίληψη 25 ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης συνεπάγεται υψηλό 
κόστος για τα κράτη μέλη. Είναι πιο σκόπιμο να αρχίσει η εφαρμογή με μικρότερο αριθμό 
ουσιών, ο οποίος στη συνέχεια να αναπροσαρμοστεί κατά τη φάση υλοποίησης.

Τροπολογία 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Article 8 b – paragraph 1 – subparagraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει έως 25 ουσίες, και τούτο συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος και διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν 
αναλυτικά δεδομένα για τις ουσίες αυτές τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ανάλογα με τις 
επιλεγείσες ουσίες, είναι πιθανό να χρειαστεί να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν αναλυτικές 
μέθοδοι. Συνεπώς, ο αριθμός των ουσιών πρέπει να περιοριστεί σε 10.
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Τροπολογία 118
Kārlis Šadurskis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μέγιστος αριθμός ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης θα πρέπει να μειωθεί, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται αναλογικότητα σε σύγκριση με τον αριθμό των ουσιών προτεραιότητας. Αυτό θα 
ενθάρρυνε επίσης πολλά κράτη μέλη να συμμετέχουν στην παρακολούθηση των ουσιών του 
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καταλόγου επιτήρησης.

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιμετωπίζει την έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων για τη 
δειγματοληψία και την ανάλυση νέων ουσιών Η ανάπτυξη προτύπων για τη δειγματοληψία 
ζώντων οργανισμών και την παρακολούθηση για κάθε ουσία είναι διαδικασία χρονοβόρα και 
δαπανηρή. Για λόγους αποτελεσματικότητας, μείωσης του κόστους και παραγωγής συγκρίσιμων 
δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη με την έκδοση τεχνικών 
κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 120
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να προβλεφτεί ρητά στην οδηγία ότι η επιλογή των 
υποψήφιων ουσιών του καταλόγου επιτήρησης πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά και διαφανή 
κριτήρια, προκειμένου να αποφεύγονται δαπάνες για την άσκοπη παρακολούθηση ουσιών που 
δεν συνιστούν κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.

Τροπολογία 121
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή καθορίζει διαφανή τεχνική 
διαδικασία και αντίστοιχα κριτήρια για 
την κατάρτιση του καταλόγου 
επιτήρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 10 σχετικά με την περίληψη ουσιών 
στον κατάλογο επιτήρησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και την αφαίρεση 
ουσιών από αυτόν. Ο κατάλογος 
επιτήρησης έχει ισχύ δύο ετών από την 
ημερομηνία έγκρισής του, ή μέχρι την 
κατάρτιση νέου καταλόγου από την 
Επιτροπή, αν αυτο συμβεί πριν το τέλος 
της διετίας.
Κατά την εκτέλεση των εξουσιών της 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 
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2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρονική ισχύς του καταλόγου επιτήρησης δεν πρέπει να είναι αόριστη, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί ο δυναμικός χαρακτήρας του και να καταστεί σαφές ότι οι οι ουσίες δεν πρέπει να 
παραμένουν στον κατάλογο για περισσότερο διάστημα από το απαιτούμενο. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί πλήρως διαφανής και τεκμηριωμένη διαδικασία για την καταχώρηση και για την 
αφαίρεση ουσιών από τον κατάλογο. Το άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/EC έχει 
ως στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μερών που 
συμμετέχουν στη διαδικασία εφαρμογής.

Τροπολογία 122
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με την περίληψη 
ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και την αφαίρεση 
ουσιών από αυτόν.

Or. it

Τροπολογία 123
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του 
καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τη 
διαδικασία για την αφαίρεση ουσιών από 
τον κατάλογο επιτήρησης, αν από τα 
δεδομένα της παρακολούθησής τους 
προκύπτει ότι  δεν υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία σχετικά με τη σημασία τους σε 
επίπεδο ΕΕ ή την οικοτοξικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, οι ουσίες θα πρέπει 
να αφαιρούνται χωρίς περιττή καθυστέρηση από τον κατάλογο επιτήρησης αν τα δεδομένα 
παρακολούθησης δείξουν ότι δεν είναι σημαντικές για το περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ.



PE496.330v04-00 94/117 AM\919170EL.doc

EL

Τροπολογία 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του 
καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
παρακολούθηση των ουσιών του 
καταλόγου επιτήρησης. Κατά την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
συστάσεις των ενδιαφερομένων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος 
επιτήρησης έχει ισχύ τεσσάρων ετών από 
την ημερομηνία έγκρισής του, ή μέχρι την 
κατάρτιση νέου καταλόγου από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής όλων των 
ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατά τη 
διαδικασία που οδηγεί στην κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Τροπολογία 126
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του 
καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Ο κατάλογος επιτήρησης έχει ισχύ 
τεσσάρων ετών, ή μέχρι την κατάρτιση 
νέου καταλόγου από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 127
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών 
που αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο, η Επιτροπή καθιερώνει διαφανή 
τεχνική διαδικασία και αντίστοιχα 
κριτήρια για την περίληψη ουσιών στον 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
καθώς και για την αφαίρεση ουσιών από 
αυτόν· επιπλέον η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. it

Τροπολογία 128
Rebecca Taylor
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ 
Άρθρο 8 β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την 
έκδοση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή διεξάγει επιστημονική 
αξιολόγηση των ακόλουθων ουσιών, 
προκειμένου να διαπιστώσει αν πρέπει να 
περιληφθούν σε κατάλογο επιτήρησης:
i) Diclofenac (Δικλοφενάκη)
ii) Οιστραδιόλη 17β
iii) Αιθινυλοιστραδιόλη 17α
Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας της πρότασης της Επιτροπής περιλαμβάνονται τρεις 
ουσίες προτεραιότητας. Η απειλή που αντιπροσωπεύουν οι τρεις αυτές ουσίες δεν είναι σαφής 
και συζητείται αυτή τη στιγμή, μολονότι συντρέχει επαρκής λόγος ανησυχίας ώστε να τους 
αποδοθεί προτεραιότητα για να περιληφθούν στον κατάλογο επιτήρησης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να δώσει προτεραιότητα στην επιστημονική αξιολόγηση των ουσιών αυτών, λαμβάνοντας 
υπόψη τον ενδεχόμενο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, με τη βοήθεια της επιτροπής που 
έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία 129
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 

3. Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει τον 
πρώτο κατάλογο επιτήρησης που 
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στην παράγραφο 1 μέχρι την [...]. αναφέρεται στην παράγραφο 1 μέσα σε 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως 
αναφέρεται παραπάνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατά την προετοιμασία 
αναθεωρημένης πρότασης ΠΠΠ και οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων (ευρωπαϊκών φορέων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις). Οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται στον κατάλογο επιτήρησης 
ως το μέσο που δημιουργείται με την αναθεωρημένη πρόταση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μέχρι την [...] και 
καθορίζει επιστημονικά έγκυρη τεχνική 
και διαφανή διαδικασία για την περίληψη 
ουσιών στον κατάλογο ή την αφαίρεση 
ουσιών από αυτόν. Κάθε ουσία μπορεί να 
περιληφθεί στον κατάλογο επιτήρησης 
μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα 
στοιχεία. 

Or. de
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Τροπολογία 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μέχρι την [...]. Ο 
πρώτος κατάλογος επιτήρησης περιέχει, 
μεταξύ άλλων, τις ουσίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μέχρι την [...]. Οι 
ουσίες του παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας οδηγίας εξετάζονται μεταξύ 
άλλων για να περιληφθούν στον πρώτο 
κατάλογο επιτήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 133
Oreste Rossi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 12 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας 
οδηγίας.

1 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 134
Kārlis Šadurskis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν στην παρακολούθηση αυτών 
των ουσιών. Κάθε συμμετέχον κράτος 
μέλος παρακολουθεί κάθε ουσία που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης 
σε επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς 
σταθμούς παρακολούθησης για περίοδο 
τουλάχιστον 12 μηνών που αρχίζει εντός 
12 μηνών από την εγγραφή της ουσίας 
στον κατάλογο επιτήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των κρατών μελών στην παρακολούθηση των ουσιών του καταλόγου επιτήρησης 
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θα πρέπει να είναι προαιρετική, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες εθνικές 
συνθήκες (όπως η πιθανότητα παρουσίας τέτοιων ουσιών, οι διοικητικές και οι οικονομικές 
δυνατότητες). Επιπλέον,  οι αναλυτικές μέθοδοι για τις ουσίες αυτές θα μπορούσαν να είναι 
περιορισμένες. Το χρονικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι συμβατό με τις εθνικές διαδικασίες 
δημοσιονομικού σχεδιασμού.

Τροπολογία 135
Rebecca Taylor

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δύο έτη θα επιτρέψουν την αυστηρή παρακολούθηση των δεδομένων.

Τροπολογία 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

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

επιτήρησης σε επιλεγμένους 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών που αρχίζει εντός 12 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτή η έναρξη της παρακολούθησης μέσα σε τρεις μήνες από την περίληψη των 
ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης. Και τούτο γιατί δεν θα καταστεί δυνατή η σύναψη 
συμφωνιών με εργαστήρια και προσωπικό δειγματοληψίας πριν από τον προσδιορισμό των 
ουσιών που θα περιληφθούν τελικά στον κατάλογο. Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών και 
σύναψης συμβάσεων θα απαιτήσουν σημαντικό χρόνο.

Τροπολογία 137
Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε 
ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
επιτήρησης σε επιλεγμένους 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς 
παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών που αρχίζει εντός 5 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη χρειάζονται χρόνο για την ετοιμασία της παρακολούθησης νέων ουσιών
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Τροπολογία 138
Kārlis Šadurskis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον 
ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 
15.000 km2 κατά μέσον όρο, με ελάχιστο 
όριο έναν σταθμό ανά κράτος μέλος.

Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος επιλέγει 
τουλάχιστον ένα σταθμό ανά 4.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ή, εναλλακτικά, 
τουλάχιστον έναν σταθμό για κάθε τρία 
εκατομμύρια κατοίκους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν την καταλληλότερη κατανομή σταθμών 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 139
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον 
ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 
15.000 km2 κατά μέσον όρο, με ελάχιστο 
όριο έναν σταθμό ανά κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον 
ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 4.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων ή, 
εναλλακτικά, τουλάχιστον έναν σταθμό 
για κάθε δύο εκατομμύρια κατοίκους, ό,τι 
είναι μεγαλύτερο, με ελάχιστο όριο δύο 
σταθμούς. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να περιορίσουν τον αριθμό των 
σταθμών σε 30 ανά κράτος μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των σταθμών για την παρακολούθηση των ουσιών του καταλόγου επιτήρησης σε 
κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να βασίζεται απλώς στο γεωγραφικό μέγεθος αλλά να 
λαμβάνει υπόψη και τον πληθυσμό. Έτσι εξασφαλίζεται πιο σωστός αριθμός θέσεων 
παρακολούθησης. Αυτό βασίζεται σε πρόταση του Συμβουλίου, αλλά με δύο σταθμούς ανά 
κράτος μέλος κατ’ ελάχιστο, αντί για έναν. Σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, αυτό θα
οδηγήσει με μείωση των θέσεων παρακολούθησης από 299 σε 254, αριθμό ωστόσο μεγαλύτερο 
από την πρόταση του εισηγητή  (241).

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον 
ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 
15.000 km2 κατά μέσον όρο, με ελάχιστο 
όριο έναν σταθμό ανά κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον 
ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 
20.000 km2 κατά μέσον όρο, με ελάχιστο 
όριο έναν σταθμό ανά κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του σημαντικού διοικητικού κόστους εφαρμογής.

Τροπολογία 141
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών 
σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού 

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

σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η 
παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον πέντε φορές ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος επιτήρησης έχει νόημα μόνο αν η συχνότητα παρακολούθησης επιτρέπει τη 
συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων. Ελάχιστη συχνότητα μια φορά το έτος ή δύο φορές το 
έτος που προτείνει ο εισηγητής δεν είναι στατιστικά σημαντική, πολύ περισσότερο όταν οι 
εκπομπές στα ύδατα μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση στη διάρκεια του έτους. Η 
παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά κάθε εποχή, δηλαδή ανά τρίμηνο. 
Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος δειγματοληψίας σε μη σημαντικές περιόδους.
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Τροπολογία 143
Κρίτων Αρσένης, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες, ιδιαίτερα σε προϊόντα φυτοπροστασίας, πρέπει να παρακολουθούνται πολλές 
φορές το έτος, ανάλογα με τα σχήματα χρήσης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
για πολλαπλές παρακολουθήσεις μέσα στο έτος, προκειμένου να συλλέγονται αξιόπιστα 
δεδομένα.

Τροπολογία 144
Rebecca Taylor

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα παρακολούθησης θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συλλογή ενός συνεκτικού συνόλου δεδομένων.  Η παρακολούθηση ανά εννέα μήνες επιτρέπει τη 
συλλογή δεδομένων σε διάφορες εποχές του έτους, έτσι ώστε να καλύπτονται οι εποχιακές 
διακυμάνσεις.

Τροπολογία 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών 
σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού 
σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η 
παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Για ουσίες 
για τις οποίες η μία παρακολούθηση ανά 
έτος μπορεί να μην αποφέρει δεδομένα ή 
να καταλήξει σε ανεπαρκή δεδομένα, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
σχήματα χρήσης της ουσίας στα κράτη 
μέλη ώστε να εξασφαλίζονται πολλαπλές 
παρακολουθήσεις ανά έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συλλέγονται αξιόπιστα και καλής  ποιότητας δεδομένα, ορισμένες ουσίες, ιδιαίτερα σε 
προϊόντα φυτοπροστασίας, πρέπει να παρακολουθούνται πολλές φορές το έτος, ανάλογα με τα 
σχήματα χρήσης.
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Τροπολογία 146
Erik Bánki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν, κατά παρέκκλιση, με βάση 
αξιολόγηση κινδύνου, να μην 
παρακολουθούν ορισμένες ουσίες. Οι 
σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης θα αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα κόστους, και για 
τούτο θα ήταν καταλληλότερη η προαιρετική εφαρμογή στο συγκεκριμένο στάδιο. Η πρόταση 
της Επιτροπής για την περίληψη 25 ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης συνεπάγεται υψηλό 
κόστος για τα κράτη μέλη. Είναι πιο σκόπιμο να αρχίσει η εφαρμογή με μικρότερο αριθμό 
ουσιών, ο οποίος στη συνέχεια να αναπροσαρμοστεί κατά τη φάση υλοποίησης.

Τροπολογία 147
Kārlis Šadurskis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη οφείλουν να
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης που διενεργούν βάσει 
της παραγράφου 4, εντός 18 μηνών από 

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

στον κατάλογο επιτήρησης και, στη 
συνέχεια, ανά 12 μήνες για την περίοδο 
κατά την οποία η ουσία παραμένει στον 
κατάλογο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
στοιχεία για τον αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα του σταθμού και τη στρατηγική 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την προσέγγιση της προαιρετικής συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα χρειαστούν επαρκή χρόνο για την επεξεργασία των δεδομένων και τη 
σύνταξη της έκθεσης αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αν τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης δείξουν παρουσία 
ουσιών του καταλόγου επιτήρησης σε 
πάνω από τρία κράτη μέλη, που μπορεί 
να προκαλέσει ανησυχία, η Επιτροπή τις 
περιλαμβάνει στο παράρτημα Ι και 
λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 150
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καταλόγου επιτήρησης, τα κράτη μέλη 
υλοποιούν ένα επιστημονικά επικυρωμένο 
σύστημα παρακολούθησης με βάση 
κατάλληλα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με 
την οδηγία 2009/90/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης που διενεργούν βάσει 
της παραγράφου 4, εντός 18 μηνών από 
την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο 
επιτήρησης. Με βάση τα αποτελέσματα 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και 
προκαθορισμένα κριτήρια, η Επιτροπή 
αιτιολογεί, στη συνέχεια, έναντι των 
ενδιαφερομένων τη συνέχιση της 
παρακολούθησης της ουσίας ανά 12 
μήνες για την περίοδο κατά την οποία η 
ουσία παραμένει στον κατάλογο, και καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
παρατηρήσεις. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει στοιχεία για τον 
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του 
σταθμού και τη στρατηγική 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του καταλόγου επιτήρησης, ο κατάλογος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις ουσίες που είναι εντελώς αναγκαίο να περιλαμβάνονται. Σε 
τούτο συμπεριλαμβάνεται η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η συμμετοχή όλων των τομέων.

Τροπολογία 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης που 
διενεργούν βάσει της παραγράφου 4, εντός 
18 μηνών από την εγγραφή της ουσίας 
στον κατάλογο επιτήρησης και, στη 
συνέχεια, ανά 12 μήνες για την περίοδο 
κατά την οποία η ουσία παραμένει στον 
κατάλογο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
στοιχεία για τον αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα του σταθμού και τη στρατηγική 
παρακολούθησης. Αν τα αποτελέσματα 
της παρακολούθησης δείξουν παρουσία 
ουσιών του καταλόγου επιτήρησης σε 
πάνω από τρία κράτη μέλη, η Επιτροπή 
λαμβάνει μέτρα ελέγχου σύμφωνα με το 
άρθρο 5α.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 89 στο άρθρο 2 σημείο 3 α (νέο))

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται από την κοινοτική 
νομοθεσία για τους νεοεμφανιζόμενους ρύπους. Αν τα δεδομένα της παρακολούθησης δείξουν 
την παρουσία της ουσίας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη σε επίπεδα που εγείρουν ανησυχία, η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη ουσία ΟΠ/ΕΟΠ και 
προτείνει κατάλληλα μέτρα ελέγχου, όπου απαιτείται.

Τροπολογία 152
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες από την παραλαβή 
των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή 
αφαιρεί από τον κατάλογο επιτήρησης τις 
ουσίες από την παρακολούθηση των 
οποίων προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 
ευρήματα σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη, 
όπου τουλάχιστον το 5% των δειγμάτων 
από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη είναι σε 
επίπεδα που προκαλούν οικοτοξικολογική 
ανησυχία. Η ουσία αφαιρείται από τον 
κατάλογο επιτήρησης αν η αξιολόγηση 
κινδύνου με βάση το άρθρο 16 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
επιβεβαιώσει ότι η ουσία δεν συνιστά 
σημαντικό κίνδυνο για ή από το υδάτινο 
περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθούν σαφή κριτήρια για την αφαίρεση ουσιών από τον κατάλογο επιτήρησης, 
αν από τα δεδομένα της παρακολούθησης προκύψει ότι δεν υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα 
ευρήματα που να δικαιολογούν τη δαπάνη της συνέχισης της παρακολούθησης στο πλαίσιο του 
καταλόγου. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε μια διαδικασία για την αφαίρεση ουσιών από 
τον κατάλογο επιτήρησης, αν αυτό δικαιολογείται από την αξιολόγηση κινδύνου.

Τροπολογία 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες 
καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για 
την παρακολούθηση των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης και τεχνικοί μορφότυποι για 

6. Η Επιτροπή εκδίδει τεχνικούς 
μορφότυπους για την υποβολή των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και 
των σχετικών πληροφοριών στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
κατευθυντήριες γραμμές, 
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την υποβολή των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης και των σχετικών 
πληροφοριών στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
προδιαγραφών, προκειμένου να 
διευκολύνει την παρακολούθηση των 
ουσιών του καταλόγου επιτήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ενιαίες προδιαγραφές υποβολή στοιχείων και τεχνικοί μορφότυποι προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η σαφήνεια και η ακρίβεια των συλλεγόμενων δεδομένων. Αυτό θα συμβάλει 
στην ακεραιότητα και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών, θα επιτρέψει την ταχύτερη συλλογή 
δεδομένων από τα κράτη μέλη και θα διευκολύνει τη διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων. 
Επίσης, η Επιτροπή θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση των τεχνικών 
πτυχών της παρακολούθησης, τη δειγματοληψία, τις αναλυτικές μεθόδους, τη δυναμικότητα των 
εργαστηρίων, κ.λπ..

Τροπολογία 154
Julie Girling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες 
καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για 
την παρακολούθηση των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης και τεχνικοί μορφότυποι για 
την υποβολή των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης και των σχετικών 
πληροφοριών στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες 
καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για 
την παρακολούθηση των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
επιτήρησης και τεχνικοί μορφότυποι για 
την υποβολή των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης και των σχετικών 
πληροφοριών στην Επιτροπή. Κατά την 
προετοιμασία των τεχνικών 
προδιαγραφών, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις των 
ενδιαφερομένων όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
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διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 2. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα εφαρμόζονται μόνο αν 
για την παρακολούθηση της αντίστοιχης 
ουσίας υπάρχει εναρμονισμένη μέθοδος 
σε επίπεδο Ένωσης, επιστημονικά 
επικυρωμένη και σύμφωνη με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με την οδηγία 
2009/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατά την προετοιμασία 
αναθεωρημένης πρότασης ΠΠΠ και οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων. Οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται στον 
κατάλογο επιτήρησης ως το μέσο που δημιουργείται με την αναθεωρημένη πρόταση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Η παρακολούθηση των ουσιών μπορεί 
να είναι επιτυχημένη μόνο αν υπάρχουν συμφωνημένες, επιστημονικά επικυρωμένες μέθοδοι 
προσδιορισμού και παρατήρησης.

Τροπολογία 155
Κρίτων Αρσένης, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή παρέχει, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1367/2006, 
τη δυνατότητα έγκαιρης και ουσιαστικής 
συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση 
του καταλόγου επιτήρησης και του υλικού 
φορέα για την παρακολούθηση. Η 
Επιτροπή διαθέτει στο κοινό, σε 
ηλεκτρονική μορφή, όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για την ενεργό και 
συστηματική διάδοσή τους σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) 1367/2006.
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Or. en

Τροπολογία 156
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8γ:

«Άρθρο 8γ

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις για δημόσια ενημέρωση και 

υποβολή εκθέσεων
Για τις ουσίες με αριθμούς 2, 15, 20, 22, 
23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 
και 48 του μέρους A του παραρτήματος I 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χημική 
κατάσταση χωριστά από εκείνα που 
αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 
13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· για τους 
σκοπούς των απαιτήσεων του τμήματος 
1.4.3 του παραρτήματος V της παρούσας 
οδηγίας, η γενική χημική κατάσταση 
αξιολογείται και παρουσιάζεται χωριστά 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό δεν 
επηρεάζει τους στόχους και τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

Or. de
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Τροπολογία 157
Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2008/105/ΕΚ
Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ 
απαλείφονται.

11. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από 
το κείμενο του παραρτήματος IIα της 
παρούσας οδηγίας, το δε παράρτημα ΙΙΙ 
διαγράφεται.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 222 στο παράρτημα ΙΙ α (νέο))

Τροπολογία 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – υποσημείωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 12 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας 
οδηγίας.

1 24 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της εφαρμογής της 
νομοθεσίας και τις απαιτήσεις σε πόρους.

Τροπολογία 159
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – υποσημείωση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 12 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας 
οδηγίας.

1 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 160
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στο 
πρώτο εδάφιο, μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη θα 
περιλάβουν στην πρώτη ενημέρωση του 
σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ τον αναθεωρημένο 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας και τα 
αντίστοιχα ΠΠΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώσουν τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού τους 
έως τον Οκτώβριο του 2015. Είναι άκρως σημαντικό να ληφθούν υπόψη στην ενημέρωση αυτή 
ο αναθεωρημένος κατάλογος ουσιών προτεραιότητας και τα αντίστοιχα ΠΠΠ, προκειμένου να 
τηρηθούν τα ΠΠΠ το 2021, διαφορετικά θα έχουν εφαρμογή μόλις το 2017.


