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Amendamentul 29
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafață 
reprezintă o amenințare atât pentru mediul 
acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea 
acută și cronică pentru organismele 
acvatice, acumularea în ecosistem, 
dispariția habitatelor și pierderea 
biodiversității, cât și pentru sănătatea 
umană. Identificarea cauzelor poluării și 
combaterea emisiilor la sursă, în modul cel 
mai eficient din punct de vedere economic 
și al mediului, constituie priorități.

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafață 
reprezintă o amenințare atât pentru mediul 
acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea 
acută și cronică pentru organismele 
acvatice, acumularea în ecosistem, 
dispariția habitatelor și pierderea 
biodiversității, cât și pentru sănătatea 
umană. Identificarea cauzelor poluării și 
combaterea emisiilor la sursă, acolo unde 
este posibil, în modul cel mai eficient din 
punct de vedere economic și al mediului, 
constituie priorități.

Or. it

Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 191 
alineatul (2) teza a doua din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
politica Uniunii în domeniul mediului 
trebuie să se bazeze pe principiul 
precauției, precum și pe principiul 
acțiunii preventive, pe principiul 
remedierii, cu prioritate la sursă, a 
daunelor provocate mediului și pe 
principiul „poluatorul plătește”.

Or. en
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Justificare

Pentru revizuirea listei substanțelor prioritare, este important să se sublinieze articolul 191 
alineatul (2) care stabilește baza politicii Uniunii în domeniul mediului, astfel cum s-a 
procedat la considerentul 2 din Directiva privind standardele de calitate a mediului (SCM). 
Raportorul a ales să citeze în amendamentul 1 numai din articolul 191 alineatul (3) (similar 
cu considerentul 3 din Directiva privind SCM). Acesta introduce o preferință [și articolul 191 
alineatul (3) face referire doar la aspectele care urmează să fie luate în considerare și, prin 
urmare, este mai puțin relevant]. Ar trebuie să se includă fie ambele trimiteri, fie niciuna.

Amendamentul 31
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Recunoscând contribuția produselor 
farmaceutice pentru sănătatea umană și, 
în același timp, ținând seama de faptul că 
poluarea cu reziduuri farmaceutice a 
apelor și a solului constituie o nouă 
problemă de mediu, Comisia, împreună 
cu statele membre și cu părțile interesate 
relevante, ar trebui să elaboreze o
strategie tematică privind produsele 
farmaceutice pentru a explora opțiunile 
oferite de măsurile de control la sursă.

Or. en

Amendamentul 32
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Tratarea apelor de suprafață este 
foarte costisitoare în prezent: este necesar 
să se stimuleze dezvoltarea unor 
tehnologii de vârf în domeniul apei, care 
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să permită o purificare mai ieftină și mai 
eficientă a apei, cum ar fi cristalizarea 
eutectică prin înghețare a apei 
industriale, folosirea de alge bentonice 
pentru reducerea substanțelor nutritive și 
utilizarea de celule de combustie 
microbiene pentru tratarea urinei.

Or. en

Amendamentul 33
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei definește o 
strategie de combatere a poluării apei. 
Această strategie implică identificarea 
substanțelor prioritare dintre cele care 
generează un risc semnificativ pentru 
mediul acvatic, sau prin intermediul 
mediului acvatic, la nivelul Uniunii. 
Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2001 de stabilire a unei liste de substanțe 
prioritare în domeniul apei a stabilit prima 
listă de 33 de substanțe sau grupuri de 
substanțe cărora li s-a atribuit prioritate la 
nivelul Uniunii și care sunt în prezent 
incluse în anexa X la Directiva 
2000/60/CE.

(2) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei 
definește o strategie de combatere a 
poluării apei și prevede adoptarea de 
măsuri specifice suplimentare de control 
al poluării. Această strategie implică 
identificarea substanțelor prioritare dintre 
cele care generează un risc semnificativ 
pentru mediul acvatic, sau prin intermediul 
mediului acvatic, la nivelul Uniunii. 
Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste 
de substanțe prioritare în domeniul apei a 
stabilit prima listă de 33 de substanțe sau 
grupuri de substanțe cărora li s-a atribuit 
prioritate la nivelul Uniunii și care sunt în 
prezent incluse în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reia textul de la considerentul 5 din Directiva privind SCM. Este
important să se reamintească faptul că Directiva-cadru privind apa impune, de asemenea, 
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adoptarea unor măsuri specifice suplimentare de control al poluării. Deși adoptarea unor 
măsuri în cadrul altor acte legislative este prioritară (a se vedea considerentul 6), Comisia 
nu are și nu ar trebui să aibă obligația de a considera drept caduce propunerile referitoare la 
măsurile de control al poluării de la articolul 16 alineatele (6) și (8).

Amendamentul 34
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe propunerea raportorului, însă adaugă o referire la 
aspectele legate de sănătatea umană.

Amendamentul 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber
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Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile de reducere a emisiilor 
trebuie să fie în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește”. Prin 
urmare, dacă este posibil, emisiile ar 
trebui prevenite imediat de la sursă și nu 
de-abia după ce au fost deversate în apele 
de suprafață.

Or. de

Amendamentul 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia a efectuat o revizuire a listei 
substanțelor prioritare, în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (4) din Directiva 
2000/60/CE și cu articolul 8 din Directiva 
2008/105/CE, și a concluzionat că este 
oportun să se modifice lista substanțelor 
prioritare prin identificarea de noi 
substanțe care să facă obiectul acțiunii 
prioritare la nivelul Uniunii, stabilirea de 
SCM-uri pentru acestea, actualizarea 
conform progreselor științifice a SCM-
urilor pentru anumite substanțe existente, 
precum și stabilirea de SCM referitoare la 
biota pentru unele substanțe prioritare 
existente, dar și noi.

(4) Comisia a efectuat o revizuire a listei 
substanțelor prioritare, în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (4) din Directiva 
2000/60/CE și cu articolul 8 din Directiva 
2008/105/CE, și a concluzionat că este 
oportun să se modifice lista substanțelor 
prioritare prin identificarea de noi 
substanțe care să facă obiectul acțiunii 
prioritare la nivelul Uniunii, stabilirea de 
SCM-uri pentru acestea sau eliminarea de 
pe listă a substanțelor existente și
actualizarea conform progreselor științifice 
a SCM-urilor pentru anumite substanțe 
existente, precum și stabilirea de SCM 
referitoare la biota pentru unele substanțe 
prioritare existente, dar și noi.

Or. de
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Amendamentul 37
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere situația actuală, 
statele membre au întâmpinat dificultăți 
substanțiale în punerea în aplicare a 
Directivei-cadru privind apa. Acest lucru 
este valabil îndeosebi în ceea ce privește 
controlul emisiilor de substanțe prioritare 
la nivel național, în special în scopul 
eliminării emisiilor, astfel cum se solicită 
în cazul substanțelor periculoase 
prioritare. Prin urmare, ar trebui sporită 
coordonarea cu alte instrumente 
legislative europene prin aplicarea unor 
noi măsuri de control adecvate.

Or. it

Justificare

Acest amendament introduce un nou considerent în vederea clarificării faptului că este nevoie 
de adoptarea de măsuri la nivel european pentru atingerea obiectivelor privind reducerea 
sau eliminarea emisiilor în apă.

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

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Revizuirea listei substanțelor prioritare 
s-a sprijinit pe o consultare amplă cu 
experți din serviciile Comisiei, cu statele 
membre, cu părțile interesate și cu 
Comitetul științific pentru riscurile asupra 
sănătății și mediului (CSRSM).

(5) Revizuirea listei substanțelor prioritare 
s-a sprijinit pe o consultare amplă cu 
experți din serviciile Comisiei, cu statele 
membre, cu părțile interesate și cu 
Comitetul științific pentru riscurile asupra 
sănătății și mediului (CSRSM) și pe o 
examinare aprofundată a toxicității 
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substanțelor și a prezenței lor pe teritoriul 
UE.

Or. en

Amendamentul 39
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale.
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării, aplicării pe deplin
și, dacă este cazul, revizuirii dispozițiilor
instrumentelor sectoriale existente care 
reglementează substanțele prioritare și nu 
stabilirii de noi controale în contextul 
Directivei 2000/60/CE. Cu toate acestea, 
acest lucru impune ca măsurile necesare 
pentru atingerea obiectivelor stabilite la 
articolul 16 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE să fie efectiv luate 
în contextul celorlalte instrumente 
existente ale Uniunii. Includerea unei 
substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE sau a unor date de 
monitorizare care indică faptul că este 
necesară adoptarea unor măsuri 
suplimentare la nivelul UE ar trebui, prin 
urmare, să stimuleze luarea unor măsuri 
subsecvente de către Comisie și statele 
membre în conformitate cu instrumentele 
corespunzătoare ale Uniunii, fără a aduce 
atingere aplicării dispozițiilor acestor 
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instrumente.

Or. en

Justificare

Substanțele prioritare actuale și cele propuse sunt substanțe chimice industriale, pesticide, 
biocide, emisii industriale sau produse farmaceutice. Toate acestea sunt reglementate de acte 
legislative specifice. Totuși, dispozițiile Directivei-cadru privind apa sunt echivalente din 
punct de vedere juridic. Deși este logic să se acorde prioritate adoptării unor măsuri de 
control în actele specifice, ar trebui să se asigure că în aceste acte sunt adoptate în mod 
efectiv măsurile necesare pentru respectarea Directivei-cadru privind apa.

Amendamentul 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale. 
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării și revizuirii 
instrumentelor existente și nu stabilirii de 
noi controale. Includerea unei substanțe în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE nu 
trebuie să contravină aplicării dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului sau 
autorizațiilor emise pe baza acestora.

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

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale. 
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării și revizuirii 
instrumentelor existente și nu stabilirii de 
noi controale. În raportul privind 
rezultatele revizuirii periodice a anexei X 
la Directiva 2000/60/CE, prevăzută la 
articolul 16 alineatul (4) din directiva 
respectivă, ar trebui să se revizuiască 
măsurile adoptate la nivelul Uniunii și de 
către statele membre și ar trebui să se 
evalueze dacă măsurile respective ating 
standardele de calitate pentru substanțele 
prioritare sau obiectivul privind oprirea în 
cazul substanțelor periculoase prioritare. 
Dacă este cazul, Comisia ar trebui să 
completeze acest raport cu propuneri 
adecvate referitoare la măsuri concrete de 
atingere a standardelor de calitate și a 
obiectivului privind oprirea, precum și cu 
calendare intermediare. Includerea unei 
substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE 
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ale Consiliului.

Or. en

Amendamentul 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale. 
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării și revizuirii 
instrumentelor existente și nu stabilirii de 
noi controale. În vederea adoptării unui 
instrument juridic coerent și coordonat cu 
privire la substanțele periculoase 
prioritare, este necesar să se stabilească 
care sunt măsurile ce trebuie adoptate în 
fiecare etapă a ciclului de viață al 
substanțelor și să se demonstreze că, dacă 
sunt adoptate colectiv, măsurile conduc la 
o îmbunătățire demonstrabilă a calității 
mediului. Includerea unei substanțe în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului.

Or. de
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Justificare

Directiva-cadru privind apa acționează ca plasă de siguranță pentru măsurile adoptate la 
sursă în temeiul legislației privind substanțele chimice și al Directivei privind emisiile 
industriale. În cazul în care se observă încălcări de importanță europeană ale standardelor 
de calitate a mediului, se impune nevoia adoptării de măsuri suplimentare pentru limitarea 
emisiilor la sursă și/sau îmbunătățirea metodelor științifice. În primul rând, este nevoie de o 
legislație suplimentară în domeniul politicii privind substanțele chimice.

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

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale. 
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării și revizuirii 
instrumentelor existente și nu stabilirii de 
noi controale. Având în vedere toate 
implicațiile societale și medicale, ar fi 
oportun să se adopte o abordare politică 
coerentă privind substanțele farmaceutice 
în consultare deplină cu toate părțile 
interesate relevante. În acest sens, 
Comisia va întocmi un raport cu 
eventuale propuneri legislative referitoare 
la efectele substanțelor farmaceutice de uz 
uman asupra apei și solului, în 
conformitate cu Directiva 2010/84/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 



PE496.330v04-00 14/111 AM\919170RO.doc

RO

medicamentele de uz uman1 și cu 
Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 decembrie 2010 privind 
modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) 
nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea și 
supravegherea medicamentelor de uz 
uman și veterinar și de instituire a unei 
Agenții Europene pentru Medicamente și 
a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 
privind medicamentele pentru terapie 
avansată2. Includerea unei substanțe în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE 
și 91/414/CEE ale Consiliului.
_______________
1 JO L 348, 31.12.2010, p. 74.
2 JO L 348, 31.12.2010, p. 1.

Or. en

Justificare

Comisia (DG SANCO) tocmai a inițiat o anchetă privind impactul produselor farmaceutice 
asupra mediului, astfel cum se impune în legislația în domeniul farmaceutic. Raportul privind 
rezultatele anchetei trebuie să fie finalizat până la sfârșitul anului 2012/începutul 
anului 2013. Acest raport constituie punctul de plecare adecvat pentru stabilirea unei 
abordări politice europene coerente privind produsele farmaceutice în mediul înconjurător și, 
prin urmare, ar trebui așteptată finalizarea acestuia.

Amendamentul 44
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, trebuie să se acorde prioritate 
implementării și revizuirii instrumentelor 
existente și nu stabilirii de noi controale. 
Includerea unei substanțe în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.

(6) După adoptarea Directivei 2000/60/CE, 
au fost adoptate numeroase acte ale 
Uniunii care constituie măsuri de control al 
emisiilor, în conformitate cu articolul 16 
din directiva respectivă, pentru substanțe 
prioritare individuale. Mai mult, 
numeroase măsuri de protecție a mediului 
se încadrează în domeniul de aplicare a 
altor acte legislative în vigoare ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate implementării și revizuirii 
instrumentelor existente și nu stabilirii de 
noi controale. Includerea unei substanțe în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE 
și 91/414/CEE ale Consiliului. În plus, 
trebuie asigurată coerența cu deciziile de 
autorizare luate în conformitate cu 
regulamentul menționat anterior privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare, în special în ceea ce privește 
potențialele neconcordanțe în cazul în 
care substanțele sunt identificate ca fiind 
substanțe periculoase prioritare în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Între Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și Directiva-cadru privind apa a apărut o 
neconcordanță legată de un pesticid autorizat (chinoxifen) identificat ca fiind o substanță 
periculoasă prioritară. În practică, identificarea substanțelor periculoase prioritare 
presupune eliminarea treptată a substanței, ceea ce subminează procesul de autorizare 
specific UE stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Regulamentul 
respectiv instituie un regim strict și cuprinzător și ține seama de riscul pe care o substanță îl 
prezintă pentru apă într-un mod mai exhaustiv decât Directiva-cadru privind apa. Procesul 
de revizuire a autorizațiilor pentru produsele fitosanitare (PFS) este un proces adecvat 
pentru a decide dacă o substanță ar trebui introdusă pe piață sau nu. 
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Amendamentul 45
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât cel mai eficient mod de a 
opri sau de a elimina treptat emisiile, 
evacuările și pierderile de aceste substanțe 
periculoase prioritare care sunt produse 
sau importate în continuare în Uniune 
este de a adopta măsuri la nivelul UE, 
Comisia ar trebui să pregătească 
propuneri legislative referitoare la 
includerea substanțelor în lista 
substanțelor candidate REACH în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), de înființare a 
Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) 
nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei1, 
sau referitoare la restricționarea 
producerii, a comercializării și a utilizării 
substanțelor ca atare, în amestecuri sau în 
produse, după caz. În ceea ce privește 
substanțele prioritare, măsurile adoptate 
la nivelul UE ar putea fi, de asemenea, 
măsurile cele mai eficiente din punctul de 
vedere al costurilor, iar Comisia ar trebui 
să pregătească propuneri legislative care 
să asigure, după caz, includerea unei 
substanțe pe lista substanțelor candidate 
REACH sau restricționarea producerii, a 
comercializării sau a utilizării substanței 
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respective.

_____________________
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Amendamentul 46
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a fi în concordanță cu 
obiectivul de a opri sau de a elimina 
treptat emisiile de substanțe periculoase 
prioritare, ar trebui stabilite standarde de 
calitate a mediului intermediare, care să 
prevadă acordarea unui stimulent pentru 
scăderea continuă a valorilor de bază în 
cazul substanțelor de origine naturală, 
dar nu și în cazul substanțelor sintetice 
artificiale.

Or. en

Justificare

Standardele de calitate a mediului vor contribui la stoparea substanțelor foarte periculoase 
pentru mediul acvatic numai dacă sunt considerate drept criterii de referință pentru 
progresele înregistrate.

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

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Este necesar un nivel ridicat de 
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coordonare între comitetul instituit prin 
articolul 21 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE și comitetele și 
organismele instituite în conformitate cu 
domeniul de aplicare a altor acte 
legislative în vigoare ale Uniunii privind 
evaluarea, autorizarea sau revizuirea 
substanțelor sau a grupurilor de substanțe 
relevante reciproc. O astfel de coordonare 
ar trebui să asigure o evaluare adecvată a 
riscului generat pentru mediul acvatic sau 
prin intermediul mediului acvatic, în 
scopul de a atinge obiectivele stabilite în 
temeiul articolului 4 din 
Directiva 2000/60/CE, precum și 
introducerea unor măsuri și controale 
privind evacuările, emisiile și pierderile de 
substanțe pentru a atenua riscurile în 
conformitate cu legislația relevantă.

Or. en

[A se vedea amendamentul 222 la anexa IIa (nouă).]

Amendamentul 48
Julie Girling, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Este necesar să se asigure o mai 
bună coordonare între punerea în 
aplicare a Directivei-cadru privind apa și 
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 
Pentru acele substanțe incluse în 
anexa XIV la Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, procesul de solicitare a 
autorizării ar trebui finalizat înainte de 
clasificarea ca substanțe periculoase 
prioritare.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se asigure o mai bună coordonare între punerea în aplicare a Directivei-
cadru privind apa și a Regulamentului REACH în ceea ce privește substanțele identice. Mai 
exact, în cazul în care o substanță prioritară este inclusă în anexa XIV la Regulamentul 
REACH, aceasta nu ar trebui luată în considerare pentru a fi identificată ca substanță 
periculoasă prioritară în temeiul Directivei-cadru privind apa, atât timp cât procesul de 
solicitare a autorizării este în curs de desfășurare. Din articolul 60 alineatul (2) din 
Regulamentul REACH reiese în mod clar că autorizarea și măsurile adoptate în temeiul 
Directivei-cadru privind apa urmăresc același obiectiv: să abordeze riscurile care decurg din 
toate evacuările, emisiile și pierderile din substanța respectivă.

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

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Au fost identificate și alte substanțe 
care prezintă un risc semnificativ pentru 
mediul acvatic, sau prin intermediul 
mediului acvatic, la nivelul Uniunii, cărora 
li s-a atribuit prioritate utilizând abordările 
specificate la articolul 16 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE și care trebuie 
adăugate pe lista substanțelor prioritare. La 
stabilirea SCM-urilor pentru aceste 
substanțe, s-a ținut seama de cele mai 
recente informații științifice și tehnice 
disponibile.

(8) Au fost identificate și alte substanțe 
care prezintă un risc semnificativ pentru 
mediul acvatic, sau prin intermediul 
mediului acvatic, la nivelul Uniunii,
inclusiv substanțe farmaceutice, cărora li 
s-a atribuit prioritate utilizând abordările 
specificate la articolul 16 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE și care trebuie 
adăugate pe lista substanțelor prioritare. La 
stabilirea SCM-urilor pentru aceste 
substanțe, s-a ținut seama de cele mai 
recente informații științifice și tehnice 
disponibile. Pentru stabilirea de SCM-uri 
în revizuirea periodică a anexei X la 
Directiva 2000/60/CE, prevăzută la 
articolul 16 alineatul (4) din directiva 
respectivă, ar trebui luate în considerare 
efectele combinate.

Or. en

Amendamentul 50
Christofer Fjellner
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Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un punct slab al standardelor de 
calitate pentru substanțele separate este 
că efectul combinat al substanțelor 
prezente în mediul înconjurător este 
important pentru organismele expuse la 
substanțele respective. Efectul combinat 
al substanțelor în mediu poate fi mai grav 
decât cel indicat de raportul dintre 
concentrația unei anumite substanțe și un 
standard de calitate. Comisia ar trebui să 
analizeze posibilitățile de îmbunătățire a 
Directivei 2000/60/CE, astfel încât să 
poată fi abordate efectele combinate în 
mediul acvatic.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Poluarea apelor și a solurilor cu 
reziduuri farmaceutice constituie o nouă 
problemă de mediu. În prezent, la 
evaluarea și controlul riscului generat de 
medicamente pentru mediul acvatic sau 
prin intermediul mediului acvatic nu se 
acordă o atenție adecvată obiectivelor de 
mediu ale Uniunii. Studiul Comisiei în 
curs de desfășurare cu privire la riscurile 
legate de efectele medicamentelor asupra 
mediului are, prin urmare, drept obiectiv 
să ofere o analiză a relevanței și a 
eficacității cadrului legislativ în vigoare 
pentru protecția mediului și a sănătății 
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umane prin intermediul mediului acvatic, 
precum și să identifice, în cele din urmă, 
măsurile posibile pentru o mai bună 
abordare a problemei.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Prezenta propunere vizează să 
asigure o calitate mai bună a apei din 
motive de biodiversitate și de sănătate 
publică. Substanțele farmaceutice cărora 
li s-a acordat prioritate sunt identificate 
ca urmare a riscului semnificativ pe care 
îl prezintă pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic, la nivelul 
Uniunii, iar nu ca urmare a riscului pe 
care îl prezintă pentru sănătatea publică 
prin intermediul consumului uman.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Măsurile de control care pot fi luate 
de către statele membre țin seama de 
importanța terapeutică a substanțelor 
farmaceutice și sunt în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 decembrie 2010 privind 
modificarea, în ceea ce privește 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman, a Regulamentului (CE) 
nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea și 
supravegherea medicamentelor de uz 
uman și veterinar și de instituire a unei 
Agenții Europene pentru Medicamente și 
a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 
privind medicamentele pentru terapie 
avansată1 și cu Directiva 2010/84/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2010 de modificare, în 
ceea ce privește farmacovigilența, a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman2. Aceste 
măsuri pot include sisteme de predare și 
de etichetare pentru produsele 
farmaceutice neutilizate.
______________
1 JO L 348, 31.12.2010, p. 1.
2 JO L 348, 31.12.2010, p. 74.

Or. en

Amendamentul 54
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Stabilirea de SCM-uri pentru 
substanțele periculoase prioritare implică, 
de obicei, niveluri mai mari de 
incertitudine decât în cazul substanțelor 
prioritare, dar standardul de calitate a 
mediului stabilește totuși un nivel de 
referință pentru evaluarea îndeplinirii 
obiectivului stării chimice bune a unei ape 
de suprafață, definit la articolul 2 punctul 

(9) Stabilirea de SCM-uri pentru 
substanțele periculoase prioritare implică, 
de obicei, niveluri mai mari de 
incertitudine decât în cazul substanțelor 
prioritare, dar standardul de calitate a 
mediului stabilește totuși un nivel de 
referință pentru evaluarea îndeplinirii 
obiectivului stării chimice bune a unei ape 
de suprafață, definit la articolul 2 
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24 și la articolul 4 alineatul (1) litera (a) 
punctele (ii) și (iii) din Directiva 
2000/60/CE. Cu toate acestea, pentru a 
asigura un nivel adecvat de protecție a 
mediului și a sănătății umane, scopul ultim 
în ceea ce privește substanțele periculoase 
prioritare este oprirea sau eliminarea 
treptată a emisiilor, evacuărilor și 
pierderilor, astfel cum stabilește articolul 4 
alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din 
Directiva 2000/60/CE.

punctul 24 și la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) punctele (ii) și (iii) din 
Directiva 2000/60/CE. Cu toate acestea, 
pentru a asigura un nivel adecvat de 
protecție a mediului și a sănătății umane, 
scopul ultim în ceea ce privește substanțele 
periculoase prioritare este oprirea sau 
eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor 
și pierderilor, astfel cum stabilește 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) din Directiva 2000/60/CE. În 
conformitate cu articolul 16 alineatul (6) 
din Directiva 2000/60/CE, calendarul 
pentru realizarea stopării sau a eliminării 
treptate a evacuărilor, a emisiilor și a 
pierderilor de substanțe periculoase 
prioritare nu ar trebui să depășească 
20 de ani de la data desemnării unei 
substanțe ca substanță periculoasă 
prioritară.

Or. en

Justificare

Comisia face referire la alte instrumente juridice pentru măsurile de control (a se vedea 
considerentul 6). Astfel, aceasta nu intenționează să propună măsuri de control în contextul 
Directivei-cadru privind apa, ci să utilizeze instrumentele existente. În conformitate cu 
MEMO/12/59 al Comisiei privind prezenta propunere, ar trebui să se clarifice faptul că 
Directiva-cadru privind apa impune ca emisiile, evacuările și pierderile de substanțe 
periculoase prioritare să fie eliminate treptat în termen de 20 de ani de la data desemnării 
acestora ca substanțe periculoase prioritare.

Amendamentul 55
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În ultimii ani, s-a acordat o atenție 
tot mai sporită efectelor expunerii la 
diferite substanțe chimice asupra sănătății 
umane și mediului. Evacuările în mediu 
în cursul producției, al transportului, al 
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utilizării sau al eliminării conțin frecvent 
un număr mare de substanțe chimice. 
Cerințele din Directiva 2000/60/CE 
privind atingerea unei stări chimice bune 
de către corpurile de apă impun să se 
acorde atenție nu numai concentrației 
substanțelor chimice individuale, ci și 
efectelor combinate ale acestora. Prin 
urmare, este necesar ca acest lucru să se 
reflecte în stabilirea SCM-urilor.

Or. en

Justificare

Comunicarea recentă a Comisiei privind amestecurile chimice a subliniat relevanța 
amestecurilor chimice pentru mediu în contextul Directivei-cadru privind apa. Stabilirea 
SCM-urilor ar trebui să țină seama de efectele combinate pentru a preveni subestimarea 
sistematică a riscurilor.

Amendamentul 56
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În ultimii ani, s-a acordat o atenție 
tot mai sporită efectelor expunerii la 
diferite substanțe chimice asupra sănătății 
umane și mediului. Evacuările în mediu 
în cursul producției, al transportului, al 
utilizării sau al eliminării conțin frecvent 
un număr mare de substanțe chimice. 
Cerințele din Directiva 2000/60/CE 
privind atingerea unei stări chimice bune 
de către corpurile de apă impun să se 
acorde atenție nu numai concentrației 
substanțelor chimice individuale, ci și 
efectelor combinate ale acestora. Prin 
urmare, este necesar ca acest lucru să se 
reflecte în stabilirea SCM-urilor.

Or. en
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Justificare

Comunicarea recentă a Comisiei privind amestecurile chimice clarifică relevanța
amestecurilor chimice pentru mediu în contextul Directivei-cadru privind apa. Luarea în 
considerare a acestora la stabilirea SCM-urilor va contribui la prevenirea subestimării 
sistematice a riscurilor.

Amendamentul 57
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Listarea substanțelor ca substanțe 
prioritare sau ca substanțe periculoase 
prioritare se bazează, printre altele, pe 
evaluarea științifică a proprietăților 
substanțelor. În scopul de a proteja 
integritatea și credibilitatea procesului de 
listare, preocupările politice sau costurile 
aferente măsurilor nu ar trebui utilizate 
pentru a împiedica listarea unei substanțe 
ca substanță prioritară sau ca substanță 
periculoasă prioritară, ci mai degrabă ar 
trebui abordate în etapa ulterioară listării 
unei substanțe specifice sau a unui grup 
de substanțe.

Or. en

Amendamentul 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Substanțele persistente, 
bioacumulative și toxice (substanțele PBT), 
precum și alte substanțe care se comportă 
la fel ca substanțele PBT, se pot găsi timp 

(12) Substanțele persistente, 
bioacumulative și toxice (substanțele PBT), 
precum și alte substanțe periculoase 
prioritare, se pot găsi timp de decenii în 
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de decenii în mediul acvatic la niveluri care 
prezintă un risc semnificativ, chiar dacă s-
au luat deja măsuri ample de reducere sau 
de eliminare a emisiilor. Unele dintre 
acestea pot fi, de asemenea, transportate pe 
distanțe lungi și sunt aproape omniprezente 
în mediu. Câteva astfel de substanțe se 
regăsesc printre substanțele periculoase 
prioritare existente sau propuse și, ca 
urmare a omniprezenței lor pe termen 
lung, unora dintre acestea trebuie să li se 
acorde o atenție specială în ceea ce privește 
impactul asupra prezentării stării chimice 
în temeiul Directivei 2000/60/CE și în ceea 
ce privește cerințele de monitorizare.

mediul acvatic la niveluri care prezintă un 
risc semnificativ, deși s-au luat deja măsuri 
ample de reducere sau de eliminare a 
emisiilor, îndeosebi la nivel european. 
Unele dintre acestea pot fi, de asemenea, 
transportate pe distanțe lungi și sunt 
aproape omniprezente în mediu. Câteva 
astfel de substanțe se regăsesc printre 
substanțele periculoase prioritare existente 
sau propuse. Numai în cazuri rare acestea 
pot fi reduse în mod eficient cu ajutorul 
măsurilor adoptate la nivel local sau 
regional. În ceea ce privește aceste 
substanțe, este nevoie de eforturi la nivel 
internațional pentru reducerea acestora la 
scară mondială. Acestor substanțe trebuie 
să li se acorde o atenție specială în ceea ce 
privește impactul pe termen lung al 
acestora asupra mediului, observarea 
acestora și influența lor asupra stării 
chimice în temeiul Directivei 2000/60/CE 
și în ceea ce privește cerințele de 
monitorizare.

Or. de

Justificare

Includerea substanțelor în categoria substanțelor PBT omniprezente nu este încă 
transparentă. Pentru a diferenția substanțele care fac parte din categorii diferite, este nevoie 
de criterii transparente, precum și de modalități de clasificare a altor substanțe ca 
cvasiomniprezente. Prin urmare, pe baza abordării combinate a Directivei-cadru privind apa, 
aceste substanțe ar trebui definite nu numai în temeiul proprietăților chimice și al 
concentrațiilor acestora, ci și pe baza criteriilor privind controlul reușit al emisiilor.

Amendamentul 59
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) O atenție deosebită ar trebui 
acordată anumitor pesticide care conțin 
agenți chelatori care acționează ca agenți 
sinergici esențiali. Anumiți agenți 



AM\919170RO.doc 27/111 PE496.330v04-00

RO

chelatori sunt persistenți și cresc 
mobilitatea metalelor grele în sol. Un 
potențial ridicat de percolare al metalelor 
grele poate conduce la eventuala 
contaminare a apelor subterane, punând 
în pericol grupuri largi de populație.

Or. en

Amendamentul 60
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru o selecție eficientă a substanțelor relevante pentru lista de supraveghere ar trebui luat 
în considerare potențialul lor de periculozitate.

Amendamentul 61
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Este necesar un nou mecanism care să 
furnizeze Comisiei informații de 
monitorizare direcționate și de înaltă 
calitate privind concentrația de substanțe 
din mediul acvatic, cu accent pe poluanții 
emergenți și pe substanțele pentru care 
datele de monitorizare disponibile nu au 
calitatea suficientă, necesară pentru 
evaluarea riscurilor. Noul mecanism ar 
trebui să faciliteze colectarea acestor 
informații completate de date de 
monitorizare provenite de la programele 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE pentru toate 
bazinele hidrografice ale Uniunii Pentru a 
menține costurile de monitorizare la 
niveluri rezonabile, mecanismul ar trebui
să se concentreze asupra unui număr 
limitat de substanțe, incluse temporar într-o 
„listă de supraveghere”, și a unui număr 
limitat de situri de monitorizare, dar ar 
trebui să furnizeze date reprezentative, 
adecvate procesului de stabilire a 
priorităților al Uniunii. Lista ar trebui să 
fie dinamică, să țină seama de noile 
informații asupra riscurilor potențiale 
prezentate de poluanții emergenți și să 
evite monitorizarea substanțelor pentru mai 
mult timp decât este necesar. Perioada de 
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valabilitate a listei ar trebui limitată la un 
termen specific. Pe baza rezultatelor 
obținute din partea statelor membre și a 
criteriilor prestabilite, Comisia ar trebui 
să justifice părților interesate în cauză 
monitorizarea în continuare a substanței 
la fiecare 12 luni, în cursul perioadei în 
care substanța este menținută pe listă. 
Substanța ar trebui eliminată din lista de 
supraveghere în cazul în care evaluarea 
riscurilor în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE 
confirmă faptul că substanța nu prezintă 
un risc semnificativ pentru mediul acvatic 
sau prin intermediul mediului acvatic, la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE furnizează deja informații valoroase cu privire la 
starea ecologică și chimică a apelor din UE ca urmare a cooperării între statele membre și 
părțile interesate și ar trebui utilizate pentru completarea informațiilor generate în cadrul 
listei de supraveghere. Ar trebui să existe un proces clar, justificabil și transparent pentru 
stabilirea substanțelor care ar trebui să rămână pe lista de supraveghere. De asemenea, ar 
trebui să existe posibilitatea ca substanțele să fie eliminate în cazul în care evaluarea 
riscurilor justifică acest lucru.

Amendamentul 62
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar un nou mecanism care să 
furnizeze Comisiei informații de 
monitorizare direcționate și de înaltă 
calitate privind concentrația de substanțe 
din mediul acvatic, cu accent pe poluanții 
emergenți și pe substanțele pentru care 
datele de monitorizare disponibile nu au 
calitatea suficientă, necesară pentru 
evaluarea riscurilor. Noul mecanism 

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

trebui să faciliteze colectarea acestor 
informații pentru toate bazinele 
hidrografice ale Uniunii. Pentru a menține 
costurile de monitorizare la niveluri 
rezonabile, mecanismul ar trebui să se 
concentreze asupra unui număr limitat de 
substanțe, incluse temporar într-o „listă de 
supraveghere”, și a unui număr limitat de 
situri de monitorizare, dar ar trebui să 
furnizeze date reprezentative, adecvate 
procesului de stabilire a priorităților al 
Uniunii. Lista ar trebui să fie dinamică, să 
țină seama de noile informații asupra 
riscurilor potențiale prezentate de poluanții 
emergenți și să evite monitorizarea 
substanțelor pentru mai mult timp decât 
este necesar. Având în vedere problemele 
ridicate în legătură cu diclofenac, 17beta-
estradiol și 17alfa-etinilestradiol, se 
solicită Comisiei să acorde prioritate 
efectuării unei evaluări științifice a 
acestor trei substanțe în vederea includerii 
lor pe o listă de supraveghere, în cazul în 
care evaluarea justifică acest lucru. 
Evaluarea acestor trei substanțe ar trebui 
să includă potențialul impact economic și 
societal al monitorizării și restricționării 
acestora.

Or. en

Justificare

Amenințarea reprezentată de cele trei substanțe medicamentoase rămâne neclară și face în 
continuare obiectul unei dezbateri și, deși, în prezent, nu există suficiente date pentru a 
justifica includerea lor în lista substanțelor prioritare, există suficiente motive de îngrijorare 
pentru a le acorda prioritate în vederea unei eventuale includeri în lista de supraveghere. 
Impactul restricționării acestor substanțe trebuie să fie pe deplin evaluat. De exemplu, 
restricționarea 17beta-estradiol ar putea limita producția de contraceptive orale și ar putea 
avea un impact negativ asupra sănătății publice.

Amendamentul 63
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Lista de supraveghere ar trebui să 
permită o monitorizare adecvată a 
prezenței substanțelor în apele de 
suprafață, precum și o evaluare solidă a 
riscurilor pe baza unei metodologii 
acceptate și validate pe scară largă și pe 
baza datelor științifice provenite din cele 
mai recente studii, ținând seama de 
progresele tehnice și științifice 
înregistrate și de orientările stabilite la 
nivel internațional (cum ar fi OCDE, 
BPL).

Or. en

Justificare

Generarea de noi date științifice, în conformitate cu cele mai recente standarde și orientări, 
ar permite o mai bună înțelegere a riscurilor reale pentru mediu. Numeroase substanțe ar 
beneficia de un control mai strict înainte de luarea unei decizii privind potențiala lor 
includere pe o listă. Prin urmare, procesul de evaluare trebuie să fie adecvat din punct de 
vedere metodologic, adică acceptat pe scară largă.

Amendamentul 64
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Odată cu adoptarea prezentei 
propuneri și cu transmiterea raportului său 
către Parlamentul European și Consiliu, 
Comisia a finalizat prima revizuire a listei 
substanțelor prioritare, solicitată la articolul 
8 din Directiva 2008/105/CE. Aceasta a 
inclus o revizuire a substanțelor din anexa 
III la directiva respectivă, dintre care unele 
au fost identificate în vederea declarării ca 
substanțe prioritare. În prezent, nu există 
dovezi suficiente pentru a declara și 
celelalte substanțe ca substanțe prioritare.

(19) Odată cu adoptarea prezentei 
propuneri și cu transmiterea raportului său 
către Parlamentul European și Consiliu, 
Comisia a finalizat prima revizuire a listei 
substanțelor prioritare, solicitată la 
articolul 8 din Directiva 2008/105/CE. 
Aceasta a inclus o revizuire a substanțelor 
din anexa III la directiva respectivă, dintre 
care unele au fost identificate în vederea 
declarării ca substanțe prioritare. Având în 
vedere posibilitatea ca noi informații 
privind substanțele respective să devină 
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Având în vedere posibilitatea ca noi 
informații privind substanțele respective să 
devină disponibile, acestea nu sunt excluse 
de la o revizuire viitoare, la fel ca și 
celelalte substanțe luate în considerare, dar 
nedeclarate prioritare în cadrul prezentei 
revizuiri. Prin urmare, anexa III la 
Directiva 2008/105/CE a devenit caducă și 
trebuie eliminată. Articolul 8 din directiva 
respectivă trebuie modificat în consecință, 
inclusiv în ceea ce privește data raportării 
către Parlamentul European și Consiliu.

disponibile, acestea nu sunt excluse de la o 
revizuire viitoare, la fel ca și celelalte 
substanțe luate în considerare, dar 
nedeclarate prioritare în cadrul prezentei 
revizuiri. Prin urmare, anexa III la 
Directiva 2008/105/CE a devenit caducă și 
trebuie eliminată. Articolul 8 din directiva 
respectivă ar trebui modificat în 
consecință, inclusiv în ceea ce privește data 
raportării către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 65
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene trebuie delegată Comisiei în ceea 
ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de importantă 
organizarea de către Comisie, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, a unor consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de importantă 
organizarea de către Comisie, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, a unor consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, care 
să implice experți din statele membre, 
industriile vizate și ONG-uri care 
promovează protecția mediului.

Or. it

Amendamentul 66
Christofer Fjellner
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Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene trebuie delegată Comisiei în ceea 
ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de importantă 
organizarea de către Comisie, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, a unor consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de important 
ca în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate 
cu toate părțile interesate relevante, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 67
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene trebuie delegată Comisiei în ceea 
ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de importantă 
organizarea de către Comisie, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, a unor consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(21) În plus, în vederea îmbunătățirii bazei 
de informații pentru identificarea viitoare a 
substanțelor prioritare, în special privind 
poluanții emergenți, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește elaborarea unei liste de 
supraveghere. Este deosebit de important 
ca în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate 
cu toate părțile interesate relevante, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. en
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Justificare

Toate părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații și informații 
pe măsură ce Comisia elaborează lista de supraveghere.

Amendamentul 68
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În vederea asigurării de condiții 
uniforme pentru implementarea prezentei 
directive, a metodelor de monitorizare 
utilizate pentru monitorizarea substanțelor 
de pe lista de supraveghere, precum și a 
formatelor de raportare pentru raportarea 
către Comisie a datelor și a informațiilor de 
monitorizare, trebuie să fie conferite 
Comisiei competențe de executare. Aceste 
competențe trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

(23) În vederea asigurării de condiții 
uniforme pentru implementarea prezentei 
directive, a metodelor de monitorizare și 
analitice validate în conformitate cu 
Directiva 2009/90/CE și utilizate pentru 
monitorizarea substanțelor de pe lista de 
supraveghere, precum și a formatelor de 
raportare pentru raportarea către Comisie a 
datelor și a informațiilor de monitorizare, 
ar trebui să fie conferite Comisiei 
competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că ar trebui dezvoltate metode analitice validate 
uniforme.

Amendamentul 69
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 24



AM\919170RO.doc 35/111 PE496.330v04-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume atingerea unei stări 
chimice bune a apelor de suprafață prin 
stabilirea de SCM-uri pentru substanțele 
prioritare și pentru alți poluanți, nu poate fi 
realizat în mod suficient de către statele 
membre și, prin urmare, în vederea 
menținerii aceluiași nivel de protecție a 
apelor de suprafață în întreaga Uniune, 
poate fi mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, enunțat la 
același articol, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestui obiectiv.

(24) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume atingerea unei stări 
chimice bune a apelor de suprafață prin 
stabilirea de SCM-uri pentru substanțele 
prioritare și pentru alți poluanți, nu poate fi 
realizat în mod suficient de către statele 
membre și, prin urmare, în vederea 
menținerii aceluiași nivel de protecție a 
apelor de suprafață în întreaga Uniune, 
poate fi mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Uniunea ar trebui să adopte
măsuri, dacă este cazul, în conformitate cu 
principiul subsidiarității enunțat la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat la același articol, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. en

Justificare

Substanțele prioritare sunt substanțe pentru care s-a demonstrat că prezintă un risc 
semnificativ la nivelul UE. Cu alte cuvinte, concentrațiile acestor substanțe depășesc SCM-
urile. Astfel, sunt necesare măsuri de control al poluării. Uniunea ar trebui să aibă nu numai 
dreptul, ci și obligația de a adopta măsuri, în cazul în care acestea sunt necesare la nivelul 
UE.

Amendamentul 70
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2000/60/CE
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa X la Directiva 2000/60/CE se 
înlocuiește cu textul care figurează în 
anexa I la prezenta directivă.

Directiva 2000/60/CE se modifică după 
cum urmează:



PE496.330v04-00 36/111 AM\919170RO.doc

RO

– Anexa X se înlocuiește cu textul care 
figurează în anexa I la prezenta directivă.

– La articolul 16 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) O «substanță prioritară» care este, 
de asemenea, inclusă în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 este 
luată în considerare în vederea 
identificării ca «substanță periculoasă 
prioritară» după data expirării indicată la 
rubrica relevantă din anexa XIV sau după 
data publicării deciziei Comisiei care are 
relevanță pentru cererea de autorizare 
respectivă, în cazul în care data publicării 
nu precedă data expirării.”

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure o mai bună coordonare între punerea în aplicare a Directivei-
cadru privind apa și a Regulamentului REACH în ceea ce privește substanțele identice. Mai 
exact, în cazul în care o „substanță prioritară” este inclusă în anexa XIV la Regulamentul 
REACH, aceasta nu ar trebui luată în considerare în vederea identificării ca „substanță 
periculoasă prioritară” în temeiul Directivei-cadru privind apa atât timp cât procesul de 
solicitare a autorizării este în curs de desfășurare.

Amendamentul 71
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1
Directiva 2000/60/CE
Anexa VIII – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa X la Directiva 2000/60/CE se 
înlocuiește cu textul care figurează în 
anexa I la prezenta directivă.

Directiva 2000/60/CE se modifică după 
cum urmează:

– Anexa X se înlocuiește cu textul care 
figurează în anexa I la prezenta directivă.

– La anexa VIII se adaugă următorul 
punct:



AM\919170RO.doc 37/111 PE496.330v04-00

RO

„12a. Agenți chelatori persistenți și 
compușii acestora.”

Or. en

Justificare

Agenții chelatori sunt utilizați pe scară largă în diverse procese industriale și produse, de 
exemplu, pesticide, în cazul cărora agentul chelator este utilizat pentru a acționa ca agent 
sinergic esențial prin formarea unor complexe de ioni metalici, care îmbunătățesc, prin 
urmare, eficacitatea substanței active. Anumiți agenți chelatori, cum ar fi EDTA, sunt 
persistenți și cresc mobilitatea metalelor grele în sol. Potențialul ridicat de percolare al 
metalelor grele poate cauza contaminarea apelor subterane și poate pune în pericol grupuri 
largi de populație prin intermediul mediului acvatic.

Amendamentul 72
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Nivel de fond geochimic natural” 
înseamnă compoziția naturală a apelor 
nepoluate care se caracterizează prin 
factori de mediu (soluri, structură, factori 
geochimici și alți factori naturali precum 
vulcanismul, incendiile naturale etc.).

Or. en

Amendamentul 73
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 1 din prezenta 
directivă și cu articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE, pentru corpurile de 
apă de suprafață, statele membre aplică 
SCM-urile stabilite în partea A din anexa I 
la prezenta directivă.

În conformitate cu articolul 1 din prezenta 
directivă și cu articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE, pentru corpurile de 
apă de suprafață, statele membre aplică 
SCM-urile stabilite în partea A din anexa I 
la prezenta directivă. Pentru substanțele 
cu numerele 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 și 
pentru cele cu numărul cuprins în 
intervalul 34-48, SCM-urile se aplică în 
calitate de „valori de monitorizare”. 
Începând cu anul 2021, statele membre 
transformă aceste „valori de 
monitorizare” în SCM-uri, în 
conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Trebuie prevăzute perioade de tranziție pentru punerea obligatorie în aplicare a noilor SCM-
uri, precum și pentru aplicarea SCM-urilor revizuite ale substanțelor prioritare existente. În 
caz contrar, vor fi inevitabile contradicțiile cu cerințele de la articolul 4 („Obiective de 
mediu”) din Directiva-cadru privind apa. De exemplu, în numeroase cazuri, stabilirea unor 
SCM-uri noi, fără perioade de tranziție, ar încălca interdicția de deteriorare prevăzută la 
articolul 4 alineatul (5) din Directiva-cadru privind apa – care ar avea drept urmare 
impunerea unor interdicții și restricții de utilizare.

Amendamentul 74
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2015, pentru corpurile de 
apă de suprafață, statele membre aplică 
valorile SCM-urilor pentru substanțele 
periculoase prioritare stabilite în partea A 
din anexa I la prezenta directivă, care au 
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fost reduse cel puțin la nivelul de 
detectare sau prin aplicarea următorilor 
coeficienți, având în vedere tehnologia de 
măsurare disponibilă imediat:
(a) de la 22 decembrie 2015, se aplică un 
coeficient de reducere de 10;
(b) de la 22 decembrie 2021 se aplică un 
coeficient de reducere de 20;
(c) de la 22 decembrie 2027 se aplică un 
coeficient de reducere de 100.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură faptul că SCM-urile pentru substanțele periculoase prioritare 
sunt în concordanță cu: (i) obiectivul general al Directivei-cadru privind apa de a stopa sau 
de a elimina treptat emisiile de astfel de substanțe și de a atinge concentrații aproape nule ale 
substanțelor de origine naturală în mediul marin și (ii) cu incertitudinea în ceea ce privește 
stabilirea pragurilor pentru substanțele cu proprietăți periculoase, cum ar fi substanțele PBT 
sau cele care pot genera tulburări endocrine.

Amendamentul 75
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valorile de bază naturale sunt luate în 
considerare la stabilirea SCM-urilor, prin 
utilizarea unei „abordări bazate pe riscuri 
suplimentare”.

Or. en

Justificare

Prezența substanțelor de origine naturală (valori de bază) trebuie luată în considerare atunci 
când se evaluează depășirea SCM-urilor. De exemplu, valorile de bază naturale ale metalelor 
din surse geogenice, ale hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP) rezultate din incendii 
forestiere etc. trebuie luate în considerare la revizuirea SCM-urilor în sensul „abordării 
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bazate pe riscuri suplimentare”. Altfel, constatările în cazurile menționate anterior ar 
conduce la adoptarea unor măsuri de gestionare a apelor de către autoritățile de aplicare a 
legii.

Amendamentul 76
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura o aplicare 
armonizată a directivei în statele membre, 
Comisia adoptă un act delegat care să 
conțină norme obligatorii pentru metodele 
analitice care urmează să fie utilizate.

Or. en

Justificare

Pentru multe dintre SCM-urile propuse sau revizuite nu sunt disponibile metode analitice de 
testare validate și nici norme de eșantionare. În special, în ceea ce privește lista de 
supraveghere planificată, se poate obține nivelul dorit de constatări cu privire la posibilele 
substanțe prezente numai dacă se efectuează examinări armonizate – cu alte cuvinte, 
comparabile – în toate statele membre. A se vedea, de asemenea, Directiva 2009/90/CE 
privind specificațiile tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor.

Amendamentul 77
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După actualizarea planurilor de 
gestionare a bazinelor hidrografice 
în 2021, statele membre trebuie să aplice 
SCM-urile pentru substanțele cu 
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numerele 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 și pentru 
cele cu numerele cuprinse în 
intervalul 34-48 cu scopul de a atinge o 
stare chimică bună în ceea ce privește 
substanțele respective până în 2027 cel 
târziu.

Or. en

Justificare

Întrucât trebuie să se asigure coerența Directivei-cadru privind apa și a prezentei directive, 
după următoarea actualizare a programelor de măsuri și a planurilor de gestionare a 
bazinelor hidrografice, care se va realiza în 2021, ar trebui să se specifice în mod explicit că 
statele membre trebuie să aplice SCM-urile pentru noile substanțe și SCM-urile actualizate 
pentru substanțele existente cu scopul de a atinge o stare chimică bună în ceea ce privește 
substanțele respective până în 2027.

Amendamentul 78
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul substanțelor pentru care este 
aplicat un SCM pentru sedimente și/sau 
biota, statele membre monitorizează 
substanța în matricea corespunzătoare o 
dată la trei ani, luând drept bază acest 
interval, exceptând cazurile în care 
cunoștințele tehnice și opiniile experților 
justifică un alt interval.

Or. sv

Justificare

Amendamentul armonizează alineatele (4) și (6): în propunerea Comisiei nu este clar care 
este intervalul vizat.
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Amendamentul 79
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru 
analizarea tendințelor pe termen lung ale 
concentrațiilor acelor substanțe prioritare 
enumerate în partea A din anexa I care tind 
să se acumuleze în sedimente și/sau în 
biota, acordând o atenție deosebită 
substanțelor cu numerele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 
37, 43 și 44, pe baza monitorizării stării 
apei efectuate în conformitate cu articolul 8 
din Directiva 2000/60/CE. Statele membre 
iau măsuri al căror scop este să asigure, sub 
rezerva articolului 4 din Directiva 
2000/60/CE, faptul că aceste concentrații 
nu cresc în mod considerabil în sedimente 
și/sau în biota respectivă. 

Statele membre iau măsuri pentru 
analizarea tendințelor pe termen lung ale 
concentrațiilor acelor substanțe prioritare 
enumerate în partea A din anexa I care tind 
să se acumuleze în sedimente și/sau în 
biota, acordând o atenție deosebită 
substanțelor cu numerele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 
37, 43 și 44, pe baza monitorizării stării 
apei efectuate în conformitate cu articolul 8 
din Directiva 2000/60/CE. Acestea iau 
măsurile destinate asigurării, sub rezerva 
articolului 4 din Directiva 2000/60/CE, că 
aceste concentrații sunt reduse progresiv
în sedimentele și/sau în biota relevantă. 

Or. en

Justificare

În conformitate cu cerințele de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva-
cadru privind apa, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce treptat poluarea 
cauzată de substanțele prioritare, ceea ce diferă destul de mult de luarea unor măsuri care 
doar asigură că nivelul concentrației substanțelor prioritare nu crește în mod considerabil în 
sedimente sau în biotă.

Amendamentul 80
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia analizează progresele tehnice 
și științifice, inclusiv concluziile 
evaluărilor riscurilor, menționate la 
articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b) 
din Directiva 2000/60/CE, precum și 
informațiile conținute în înregistrarea 
substanțelor, puse la dispoziția publicului
în conformitate cu articolul 119 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și 
propune, dacă este necesar, revizuirea 
SCM-urilor stabilite în partea A din anexa I 
la prezenta directivă în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 294 din 
tratat, respectând calendarul prevăzut la 
articolul 16 alineatul (4) din Directiva 
2000/60/CE. 

(7) Comisia analizează progresele tehnice 
și științifice, inclusiv concluziile 
evaluărilor riscurilor, menționate la 
articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b) 
din Directiva 2000/60/CE, precum și 
informațiile conținute în înregistrarea 
substanțelor, realizată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, inclusiv 
potențialul de emisii difuze de la utilizarea 
în articole, și propune, dacă este necesar, 
revizuirea SCM-urilor stabilite în partea A 
din anexa I la prezenta directivă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 294 din tratat, respectând 
calendarul prevăzut la articolul 16 
alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură utilizarea tuturor informațiilor furnizate autorităților în 
conformitate cu Regulamentul REACH, nu numai a informațiilor din baza de date publică 
care sunt mai limitate. Unul din obiectivele Regulamentului REACH a fost întotdeauna de a 
sprijini o punere în aplicare mai bună a legislației UE prin îmbunătățirea bazei de informații.

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a facilita punerea în aplicare 
a prezentei directive, se elaborează 
orientări tehnice privind eșantionarea 
biotei și monitorizarea substanțelor în 
cadrul procesului actual de punere în 
aplicare a Directivei 2000/60/CE.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament abordează lipsa metodelor standardizate de eșantionare și de analiză 
a substanțelor noi. Elaborarea unor standarde de eșantionare a biotei și de monitorizare 
pentru fiecare substanță este un proces de durată și costisitor. În scopul îmbunătățirii 
eficienței, al reducerii costurilor și al prezentării de date comparabile, Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre prin emiterea de orientări tehnice în cadrul procesului de punere în 
aplicare a Directivei 2000/60/CE.

Amendamentul 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2008/105/CE
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia elaborează orientări, 
inclusiv specificații tehnice privind 
aplicarea și monitorizarea SCM-urilor în 
matricea corespunzătoare 
substanțelor 2, 5, 15, 20, 23, 28 și 
substanțelor cuprinse în intervalul 34-45, 
în vederea facilitării procesului de 
monitorizare a acestor substanțe.

Or. en

Justificare

În prezent, nu există metode analitice standardizate pentru toate substanțele prioritare 
existente și nici pentru substanțele prioritare noi. Elaborarea de standarde naționale este un 
proces de durată și costisitor. Prin urmare, Comisia ar trebui să elaboreze orientări, în 
scopul de a asigura comparabilitatea datelor de monitorizare între statele membre.

Amendamentul 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Controlul substanțelor prioritare care 
sunt produse chimice industriale

(1) Pentru toate substanțele prioritare și 
substanțele periculoase prioritare care 
intră în domeniul de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) și care, în opinia Comisiei, 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
articolul 57 din respectivul regulament, 
Comisia solicită Agenției Europene 
pentru Produse Chimice (ECHA) ca la 
[JO, a se introduce data: un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive] să 
întocmească dosare în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (2) sau cu 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv, în cazul în care acestea nu au 
fost deja întocmite.
(2) În cazul substanțelor care, în opinia 
Comisiei, nu îndeplinesc criteriile 
prevăzute la articolul 57 din respectivul 
regulament, Comisia solicită ECHA ca la 
[JO, a se introduce data: un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive] să 
întocmească dosare în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv, în cazul în care acestea nu au 
fost deja întocmite.
(3) Atunci când datele de monitorizare 
indică faptul că, pentru a asigura 
conformitatea cu Directiva 2000/60/CE, 
sunt necesare măsuri suplimentare la 
nivelul UE pentru o substanță prioritară 
existentă sau pentru o substanță 
periculoasă prioritară, Comisia ia măsuri 
în conformitate cu alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol sau revizuiește o 
autorizație acordată în temeiul 
articolului 61 alineatul (2) din 
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Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, sau 
revizuiește o restricție în conformitate cu 
articolul 68 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, după 
caz.”

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure urgent coerența dintre obiectivele legislației în domeniul apei și 
măsurile adecvate de control al poluării în cadrul instrumentelor sectoriale. Pentru produsele 
chimice industriale, listarea unei substanțe ca substanță prioritară sau prezentarea unor 
dovezi cu privire la depășirea SCM-urilor ulterior listării, ar trebui să declanșeze acțiuni 
subsecvente adecvate în contextul Regulamentului REACH. Acest lucru este esențial pentru a 
se asigura că măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor Directivei-cadru privind apa 
sunt luate în mod efectiv, respectând în același timp dispozițiile Regulamentului REACH.

Amendamentul 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Controlul substanțelor prioritare care 
sunt produse fitosanitare

(1) În conformitate cu articolul 44 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele 
membre revizuiesc la [JO, a se introduce 
data: un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive] toate autorizațiile 
acordate în temeiul respectivului 
regulament pentru produse fitosanitare 
care conțin substanțe prioritare, în scopul 
de a se asigura coerența acestor produse 
cu obiectivele Directivei 2000/60/CE. 
(2) În cazul în care datele de monitorizare 
indică faptul că sunt necesare măsuri 
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suplimentare la nivelul UE pentru a se 
asigura coerența cu obiectivele 
Directivei 2000/60/CE, statele membre 
revizuiesc, în termen de un an de la 
publicarea datelor de monitorizare și în 
conformitate cu articolul 48 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, 
autorizațiile relevante acordate în temeiul 
respectivului regulament pentru produsele 
fitosanitare care conțin o substanță 
prioritară existentă.
(3) Se consideră că substanțele 
periculoase prioritare nu îndeplinesc 
criteriile de la 
punctele 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 
sau 3.8.2 din anexa II la respectivul 
regulament.
(4) Depășirea SCM-urilor se consideră a 
avea un efect inacceptabil asupra 
mediului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3) litera (e) punctul (i) din 
respectivul regulament.”

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure urgent coerența dintre obiectivele și SCM-urile stabilite în 
legislația în domeniul apei și măsurile adecvate de control al poluării în cadrul 
instrumentelor juridice sectoriale. Pentru pesticide, listarea unei substanțe ca substanță 
prioritară ar trebui să declanșeze acțiuni subsecvente adecvate în contextul reglementării 
pesticidelor. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că măsurile necesare pentru 
respectarea Directivei-cadru privind apa sunt luate în mod efectiv, respectând în același timp 
dispozițiile legislației privind pesticidele.

Amendamentul 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 c (nou)
Directiva 2008/105/CE
Articolul 5 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Controlul substanțelor prioritare care 
sunt produse biocide

(1) În conformitate cu articolul 48 din 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide1, statele membre sau Comisia, în 
cazul unei autorizații a Uniunii, 
revizuiesc la [JO, a se introduce data: un 
an de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive] toate autorizațiile 
acordate în temeiul respectivului 
regulament pentru produsele biocide care 
conțin substanțe prioritare, în scopul de a 
asigura coerența acestor produse cu 
obiectivele Directivei 2000/60/CE.
(2) În cazul în care datele de monitorizare 
indică faptul că sunt necesare măsuri 
suplimentare la nivelul UE pentru a se 
asigura coerența cu obiectivele 
Directivei 2000/60/CE, statele membre 
sau Comisia, în cazul unei autorizații a 
Uniunii, revizuiesc, în termen de un an de 
la publicarea datelor de monitorizare și în 
conformitate cu articolul 48 din 
Regulamentul (CE) nr. 528/2012, 
autorizațiile relevante acordate în temeiul 
respectivului regulament pentru o 
substanță prioritară existentă.
(3) Se consideră că substanțele 
periculoase prioritare îndeplinesc unul 
dintre criteriile de excludere prevăzute la 
articolul 5 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv.
(4) Depășirea SCM-urilor se consideră a 
avea un efect inacceptabil asupra 
mediului, în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din 
respectivul regulament.”
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____________________
1JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure urgent coerența dintre obiectivele și SCM-urile stabilite în 
legislația în domeniul apei și măsurile adecvate de control al poluării în cadrul 
instrumentelor juridice sectoriale. Pentru biocide, listarea unei substanțe ca substanță 
prioritară ar trebui să declanșeze acțiuni subsecvente adecvate în contextul reglementării 
biocidelor. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că măsurile necesare pentru 
respectarea Directivei-cadru privind apa sunt luate în mod efectiv, respectând în același timp 
dispozițiile legislației privind biocidele.

Amendamentul 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Controlul substanțelor prioritare în 
emisiile industriale

Pentru substanțele prioritare care intră în 
domeniul de aplicare a 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul 
integrat al poluării)1, în cazul cărora 
articolul 10 din Directiva 2000/60/CE 
prevede aplicarea valorilor-limită de 
emisie și un control al emisiilor pe baza 
celor mai bune tehnici disponibile, 
Comisia include luarea în considerare a 
datelor de monitorizare obținute în 
conformitate cu Directiva 2000/60/CE, în 
revizuirea periodică a caracterului 
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adecvat al acestor valori și tehnici. În 
cazul în care sunt necesare îmbunătățiri, 
ar trebui să se ia măsuri legislative 
adecvate, în conformitate cu articolul 73 
alineatul (1) din respectiva directivă.”
___________________
1JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure urgent coerența dintre obiectivele Directivei-cadru privind apa și 
măsurile adecvate de control al poluării în cadrul instrumentelor sectoriale. Pentru emisiile 
industriale, listarea unei substanțe ca substanță prioritară, precum și datele de monitorizare 
obținute ar trebui să declanșeze acțiuni subsecvente adecvate în contextul Directivei privind 
emisiile industriale (IED). Acest lucru este esențial pentru a se asigura că măsurile necesare 
pentru atingerea obiectivelor Directivei-cadru privind apa sunt luate în mod efectiv, 
respectând în același timp dispozițiile IED.

Amendamentul 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Controlul substanțelor prioritare care 
sunt utilizate ca produse farmaceutice

(1) În cazul substanțelor prioritare care 
intră în domeniul de aplicare a 
Directivei 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman1, statele membre evaluează în 
termen de un an de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive aspectul dacă 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
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precum și prospectul cu informații pentru 
pacient va spori gradul de sensibilizare 
suficient de mult încât să contribuie în 
mod eficient la atingerea obiectivelor 
prezentei directive. În cazul substanțelor 
prioritare care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 726/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 31 martie 2004 de 
stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente2, Comisia, pe baza 
unui aviz din partea Agenției Europene 
pentru Medicamente, evaluează în termen 
de un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, aspectul dacă 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
precum și prospectul cu informații pentru 
pacient va spori gradul de sensibilizare 
suficient de mult încât să contribuie în 
mod eficient la atingerea obiectivelor 
prezentei directive. Pentru a asigura 
transparența, evaluările riscurilor pentru 
mediu ale substanțelor prioritare sunt 
puse la dispoziția publicului, în 
conformitate cu legislația farmaceutică.
(2) În cazul în care datele de monitorizare 
indică faptul că sunt necesare măsuri 
suplimentare la nivelul UE pentru a se 
asigura coerența cu obiectivele 
Directivei 2000/60/CE, statele membre 
sau Comisia, în cazul unei autorizații a 
Uniunii, revizuiesc, în termen de un an de 
la publicarea datelor de monitorizare, 
autorizațiile relevante acordate pentru 
substanțele sau produsele farmaceutice 
care conțin o substanță prioritară 
existentă.
(3) În cazul substanțelor prioritare care 
intră în domeniul de aplicare a 
Directivei 2001/83/CE sau a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004, 
Comisia încurajează statele membre să 
aibă în vedere impunerea obligației ca 
produsele farmaceutice care conțin aceste 
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substanțe să fie eliberate pe bază de 
prescripții medicale.
(4) Statele membre prezintă Comisiei, în 
termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, rapoarte 
privind existența unor sisteme 
corespunzătoare de colectare a 
medicamentelor nefolosite sau expirate, în 
conformitate cu articolul 127b din 
Directiva 2001/83/CE.”
______________
1JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
2JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure urgent coerența dintre obiectivele și SCM-urile stabilite în 
legislația în domeniul apei și măsurile adecvate de control al poluării în cadrul 
instrumentelor juridice sectoriale. Pentru produsele farmaceutice, listarea unei substanțe ca 
substanță prioritară ar trebui să declanșeze acțiuni subsecvente adecvate în contextul 
legislației privind produsele farmaceutice. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că 
măsurile necesare pentru respectarea Directivei-cadru privind apa sunt luate în mod efectiv, 
respectând în același timp dispozițiile legislației privind produsele farmaceutice.

Amendamentul 88
Andrea Zanoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsuri de control
(1) În cazul substanțelor identificate ca 
fiind substanțe prioritare și substanțe 
periculoase prioritare menționate în 
prezenta directivă, Comisia asigură 
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adoptarea de măsuri de control în 
conformitate cu legislația în vigoare a 
Uniunii Europene, astfel cum se prevede 
la următoarele alineate. 
(2) În cazul tuturor substanțelor 
periculoase prioritare care intră în 
domeniul de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006, Comisia solicită 
Agenției Europene pentru Produse 
Chimice (ECHA), în termen de trei luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, să elaboreze un dosar în 
conformitate cu anexa XV pentru 
includerea substanțelor pe lista 
substanțelor candidate.
(3) În vederea reducerii emisiilor generate 
de centralele supuse cerințelor prevăzute 
de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea și controlul 
integrat al poluării)1, în cazurile în care 
nivelurile emisiilor produse în urma 
adoptării celor mai bune tehnologii 
disponibile nu sunt în continuare în 
conformitate cu standardele de calitate 
privind mediul, Comisia asigură 
adoptarea de măsuri adecvate care sunt 
incluse în mod clar în documentele de 
referință privind cele mai bune tehnologii 
disponibile (BREF).
(4) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe periculoase prioritare 
menționate în prezenta directivă și incluse 
în domeniul de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 528/2012, Comisia se ocupă de 
adoptarea unor măsuri de control 
adecvate în conformitate cu legislația în 
vigoare a Uniunii Europene. Îndeosebi:
(a) Până la 31 decembrie 2019 Comisia se 
asigură că toate autorizațiile eliberate în 
Uniunea Europeană pentru substanțe 
active sunt revizuite în temeiul 
articolului 15 din Regulamentul (CE) 
nr. 528/2012.
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(b) Până la 31 decembrie 2019, Comisia 
se asigură că aceste substanțe sunt supuse 
criteriilor de excludere menționate la 
articolul 5 și că acestea nu pot fi aprobate 
decât dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la alineatul (2) litera (a).
(c) Până în 2019, statele membre adoptă 
măsuri de protecție, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (2) 
din regulamentul respectiv.
(5) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare și substanțe 
periculoase prioritare menționate în 
prezenta directivă și incluse în domeniul 
de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009, statele membre și Comisia 
asigură adoptarea măsurilor de control 
prevăzute de regulamentul amintit. 
Îndeosebi:
(a) În cazul introducerii pe piață a 
oricărei substanțe prioritare trebuie 
realizată o evaluare nouă și trebuie 
reînnoită autorizarea substanței în termen 
de 12 luni, în vederea asigurării reducerii 
treptate a emisiilor în apă.
(b) În cazul substanțelor periculoase 
prioritare, noua evaluare trebuie să 
asigure înlocuirea substanței cu alte 
sisteme de control al organismelor 
dăunătoare. Dacă aceste sisteme nu sunt 
în continuare suficient de eficiente, se 
poate examina posibilitatea acordării unei 
autorizații temporare numai pentru 
sistemele închise care nu generează emisii 
detectabile în aer, apă sau sol.
(c) De la 1 ianuarie 2020, toate măsurile 
prin care se autorizează pesticide 
identificate ca substanțe periculoase 
prioritare sunt retrase și, ulterior acestei 
date, nu se mai eliberează nicio 
autorizație pentru astfel de substanțe.
____________________
1 JO L 334, 17.12.2010, p.17.
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Or. it

Justificare

Directiva 2000/60/CE impune Comisiei să propună măsuri de reducere a emisiilor de 
substanțe prioritare și de eliminare a emisiilor de substanțe periculoase prioritare. În acest 
scop, este de dorit și, de asemenea, eficient din punct de vedere economic, să se utilizeze 
instrumentele de reglementare aflate deja în vigoare în UE: REACH, Directiva privind 
emisiile industriale și standardele privind biocidele și pesticidele. Aceste instrumente creează 
un mediu concurențial echitabil pentru industrie, reducând în același timp sarcinile asupra 
statelor membre și costurile aplicate utilizatorilor.

Amendamentul 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsuri de control
(1) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare sau ca substanțe 
periculoase prioritare, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE, Comisia 
Europeană asigură luarea măsurilor de 
control prevăzute în legislația aplicabilă a 
Uniunii Europene, printre altele:
(a) în cazul substanțelor care intră în 
domeniul de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
Comisia Europeană solicită Agenției 
Europene pentru Produse Chimice 
(ECHA), în conformitate cu articolul 57 
litera (f) din respectivul regulament, să 
întocmească un dosar pentru includerea 
eventuală a substanțelor în anexa XIV. 
Dosarul se poate limita la trimiterea la o 
rubrică din anexa I la prezenta directivă;
(b) pentru substanțele prioritare și 
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substanțele periculoase prioritare în cazul 
cărora riscul este generat, în principal, de 
emisiile provenite de la articolele 
importate, Comisia Europeană impune o 
restricție în conformitate cu articolul 68 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006.
(2) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare și ca substanțe 
periculoase prioritare în temeiul prezentei 
directive, care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009, statele membre și Comisia 
Europeană asigură luarea unor măsuri de 
control, printre altele:
(a) în cazul substanțelor prioritare, 
reevaluarea sau reînnoirea autorizației 
asigură reducerea progresivă a emisiilor 
în apă;
(b) în cazul substanțelor periculoase 
prioritare, reevaluarea asigură înlocuirea 
substanței. În cazul în care nu sunt 
disponibile alternative, se poate acorda o 
aprobare valabilă pentru sistemele închise 
și pentru o perioadă limitată;
(c) de la 1 ianuarie 2020, toate aprobările 
pentru pesticidele identificate ca substanțe 
periculoase prioritare se retrag și nu se 
poate acorda o nouă aprobare care să 
producă efecte de la data respectivă.
(3) În cazul substanțelor identificate ca 
substanțe prioritare și ca substanțe 
periculoase prioritare în temeiul prezentei 
directive, care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 528/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide1, aplicabil de la 
1 septembrie 2013, statele membre și 
Comisia Europeană asigură că nu se 
acordă nicio autorizație cu excepția 
cazului în care sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din 
respectivul regulament.”
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_____________________
1 JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 90
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2008/105/CE 
Articolul 7 – alineatele 2 a, 2 b, 2 c și 2 d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 7 se introduc următoarele 
alineate:
„(2a) Pentru substanțele periculoase 
prioritare incluse în anexa X la 
Directiva 2000/60/CE și care sunt produse 
sau importate în continuare în UE, 
Comisia elaborează, în termen de 18 luni 
de la includerea lor, propuneri legislative 
care să asigure eliminarea treptată a 
producției, a comercializării și a utilizării, 
printre altele, prin intermediul autorizării 
sau restricționării producției, a 
introducerii pe piață și a utilizării, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, precum și aprobarea 
substanțelor active în conformitate cu 
Regulamentul privind produsele 
fitosanitare sau cu Regulamentul privind 
biocidele, sau alte măsuri relevante.
(2b) Pentru substanțele prioritare incluse 
în anexa X la Directiva 2000/60/CE și 
care sunt produse sau importate în 
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continuare în UE, și pentru care nu s-a 
realizat un control adecvat al riscurilor 
pentru mediul acvatic, Comisia 
elaborează, în termen de 18 luni de la 
includerea lor, propuneri legislative care 
să asigure, după caz, reducerea treptată a 
poluării, printre altele, prin intermediul 
autorizării sau restricționării producției, a 
introducerii pe piață și a utilizării, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, precum și aprobarea 
substanțelor active, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sau cu 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide1, sau alte măsuri relevante.
(2c) Până la 1 decembrie 2013, Comisia 
efectuează o revizuire în vederea 
propunerii de modificări, dacă este cazul, 
privind acțiuni comune suplimentare și 
consolidarea legăturilor dintre 
Directiva 2000/60/CE și alte acte 
legislative relevante pentru protecția 
mediului acvatic.
(2d) Până la 1 decembrie 2013, Comisia 
efectuează o revizuire în vederea 
propunerii de modificări la prezenta 
directivă, dacă este cazul, în scopul 
abordării riscurilor generate de efectele 
combinate.”

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

Or. en

Amendamentul 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2008/105/CE 
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se introduce următorul articol 7a:
„Articolul 7a
Coordonare

(1) Comisia asigură un nivel ridicat de 
coordonare între comitetul instituit prin 
articolul 21 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE și comitetele și 
organismele instituite în actele legislative 
ale Uniunii enumerate în anexa II privind 
evaluarea, autorizarea sau revizuirea 
substanțelor sau a grupurilor de substanțe 
relevante reciproc.
(2) O astfel de coordonare asigură o 
evaluare adecvată a riscurilor generate 
pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic, în scopul de 
a atinge obiectivele stabilite la articolul 4 
din Directiva 2000/60/CE, precum și 
introducerea unor măsuri și controale 
privind evacuările, emisiile și pierderile de 
substanțe, cu scopul de a atenua riscurile, 
în conformitate cu actele legislative 
enumerate în anexa II.
(3) Sunt puse la dispoziția publicului în 
format electronic substanțele sau 
grupurile de substanțe pentru care s-a 
identificat un risc semnificativ pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic ori pentru care s-au 
stabilit măsuri și s-au introdus controale 
asupra evacuărilor, emisiilor și pierderilor 
menționate la alineatul (2).
(4) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 10 privind coordonarea 
menționată la alineatul (1).”

Or. en
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[A se vedea amendamentul 222 la anexa IIa (nouă).]

Amendamentul 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 
2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă. Dacă 
este cazul, Comisia transmite împreună cu 
raportul propuneri pertinente, în special 
propuneri privind identificarea unor noi 
substanțe prioritare sau a unor noi 
substanțe periculoase prioritare, sau 
identificarea anumitor substanțe prioritare 
ca fiind substanțe periculoase prioritare, 
precum și privind stabilirea SCM-urilor 
corespunzătoare pentru apele de suprafață, 
sedimente sau biota, după caz.” Efectuarea 
unor revizuiri regulate ar trebui să ofere 
posibilitatea adaptării standardelor de 
calitate aplicabile substanțelor enumerate 
sau a eliminării substanțelor enumerate, 
pe baza unor date științifice. În cazul în 
care revizuirea indică faptul că o 
substanță inclusă în categoria 
substanțelor prioritare enumerate în 
anexa X la Directiva 2000/60/CE nu 
prezintă un risc semnificativ pentru 
mediul acvatic în temeiul articolului 16 
alineatul (2), Comisia ar trebui să 
propună ca substanța respectivă să fie 
eliminată din anexa X.

Or. de
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Amendamentul 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Revizuirea listei substanțelor prioritare ar trebui, de asemenea, să ofere posibilitatea de a 
exclude substanțe din listă, dacă se justifică acest lucru.

Amendamentul 94
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 95
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 

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

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

Or. en

Justificare

Pentru moment, SCM-urile sunt stabilite în mod individual pentru substanțele prioritare – ca 
și cum acestea ar fi singurele substanțe prezente în apă. Cu toate acestea, de cele mai multe 
ori, mai multe substanțe vor fi prezente simultan în apă, ceea ce poate conduce la efecte 
cumulative sau chiar efecte sinergice. Astfel de efecte combinate trebuie luate în considerare 
la stabilirea SCM-urilor, întrucât în caz contrar SCM-urile riscă să nu prezinte un nivel 
suficient de protecție.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

pertinente, în special propuneri privind 
identificarea unor noi substanțe prioritare 
sau a unor noi substanțe periculoase 
prioritare, sau identificarea anumitor 
substanțe prioritare ca fiind substanțe 
periculoase prioritare, precum și privind 
stabilirea SCM-urilor corespunzătoare 
pentru apele de suprafață, sedimente sau 
biota, după caz.” În acest raport se 
revizuiesc măsurile adoptate la nivelul 
Uniunii și de către statele membre și se 
evaluează dacă măsurile respective ating 
standardele de calitate pentru substanțele 
prioritare sau obiectivul de stopare pentru 
substanțele periculoase prioritare. Dacă 
este cazul, Comisia completează acest 
raport cu propuneri adecvate referitoare 
la măsuri concrete de atingere a 
standardelor de calitate și a obiectivului 
privind stoparea, precum și cu calendare 
intermediare. Prima revizuire și evaluare 
a măsurilor se prezintă Parlamentului 
European și Consiliului până la 
31 decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 97
Julie Girling, Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
revizuirii periodice a anexei X la Directiva 
2000/60/CE, prevăzută la articolul 16 
alineatul (4) din directiva respectivă. Dacă 
este cazul, Comisia transmite împreună cu 
raportul propuneri pertinente, în special 
propuneri privind identificarea unor noi 
substanțe prioritare sau a unor noi 

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

sau a unor noi substanțe periculoase 
prioritare, sau identificarea anumitor 
substanțe prioritare ca fiind substanțe 
periculoase prioritare, precum și privind 
stabilirea SCM-urilor corespunzătoare 
pentru apele de suprafață, sedimente sau 
biota, după caz.” Raportul și orice 
propunere relevantă confirmă prin 
documente și, dacă este cazul, asigură 
coerența cu autorizațiile și evaluările 
existente, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE și 
2001/83/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului. Comisia elaborează un 
document de orientare care să prezinte 
proceduri transparente și criterii coerente 
care să fie utilizate pentru identificarea 
substanțelor periculoase prioritare.

Or. en

Justificare

Trebuie asigurată coerența cu autorizațiile și evaluările existente, în conformitate cu 
legislația sectorială specifică. Selecția substanțelor periculoase prioritare ar trebui efectuată 
în conformitate cu proceduri și criterii clare și transparente, care respectă legislația 
sectorială specifică, și prin implicarea tuturor părților interesate și a experților pertinenți, 
astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul 98
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește criteriile de selecție a 
substanțelor periculoase prioritare care:
– se bazează pe criterii precum 
persistența, bioacumularea și toxicitate în 
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apă și în sedimente, astfel cum sunt 
prevăzute în legislația comunitară 
relevantă, în legislația comunitară 
specifică privind substanțele, dacă este 
cazul, sau în acordurilor internaționale 
relevante și care

– impun demonstrarea probelor obținute 
din monitorizarea expunerii mediului pe 
scară largă, inclusiv din monitorizarea 
constatărilor din cel puțin 10 state 
membre, precum și demonstrarea prin 
minim 5 % din eșantioanele prelevate din 
cel puțin cinci state membre care să indice 
niveluri ecotoxicologice care generează 
îngrijorare.

Or. en

Justificare

Procedura de selecție a substanțelor periculoase prioritare trebuie să asigure coerența 
deplină cu legislația specifică privind substanțele la definirea proprietăților substanțelor 
PBT. În plus, întrucât consecințele listării substanțelor periculoase prioritare sunt 
semnificative, este necesar să se demonstreze relevanța reală și expunerea pe scară largă la 
nivelul UE.

Amendamentul 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La identificarea substanțelor periculoase 
prioritare, Comisia demonstrează probele 
care au relevanță la nivelul UE, precum și 
relevanță ecotoxicologică. Comisia 
stabilește criterii de selecție a substanțelor 
periculoase prioritare care iau în 
considerare criterii precum persistența, 
bioacumularea și toxicitatea în apă și în 
sedimente, astfel cum sunt prevăzute în 
legislația relevantă a UE, în legislația UE 
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specifică privind substanțele, dacă este 
cazul, sau în acordurile internaționale 
relevante.

Or. en

Justificare

Selecția substanțelor periculoase prioritare se bazează pe actele legislative relevante (de 
exemplu, REACH, actele legislative privind pesticidele și biocidele), acte legislative cadru 
sau acorduri internaționale în care sunt stabilite niveluri de toxicitate și de expunere.

Amendamentul 100
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțele care sunt introduse pe lista de 
supraveghere, în conformitate cu 
articolul 8b, și, în privința cărora, după 
12 luni de monitorizare, există constatări 
în cel puțin 10 state membre, iar minim 
5 % din eșantioanele prelevate din cel 
puțin cinci state membre indică niveluri 
ecotoxicologice care generează 
îngrijorare, ar trebui luate în considerare 
în vederea unei posibile identificări ca 
substanțe prioritare sau ca substanțe 
periculoase prioritare.

Or. en

Justificare

Substanțele aflate pe lista de supraveghere pentru care se demonstrează o relevanță reală la 
nivelul UE și o expunere pe scară largă, ar trebui luate în considerare în vederea unei 
posibile identificări ca substanțe prioritare sau ca substanțe periculoase prioritare.
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Amendamentul 101
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să prezinte informațiile privind starea 
chimică, în planurile de management al 
bazinelor hidrografice elaborate în 
conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2000/60/CE, separat față de cele 
corespunzătoare restului substanțelor, 
fără a aduce atingere cerințelor de la 
punctul 1.4.3 din anexa V la directiva 
respectivă cu privire la prezentarea stării 
chimice globale și/sau

(a) să prezinte separat atât informațiile 
privind starea chimică a acestor substanțe, 
cât și informațiile corespunzătoare 
restului substanțelor, în planurile de 
management al bazinelor hidrografice 
elaborate în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/60/CE, fără a aduce 
atingere cerințelor de la punctul 1.4.3 din 
anexa V la directiva respectivă cu privire la 
prezentarea stării chimice globale și/sau

Or. en

Justificare

Prezentarea separată a informațiilor privind starea chimică ar trebui să fie posibilă atât 
pentru substanțele PBT omniprezente, cât și pentru restul substanțelor, cu scopul de a putea 
demonstra progresele înregistrate cu privire la substanțele respective. Acest lucru nu ar 
trebui să aducă atingere obligației de a prezenta, de asemenea, starea chimică globală 
prevăzută în secțiunea 1.4.3 din anexa V.

Amendamentul 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să prezinte informațiile privind starea 
chimică, în planurile de management al 
bazinelor hidrografice elaborate în 
conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2000/60/CE, separat față de cele 

(a) să elaboreze hărți suplimentare în 
cadrul prezentării ecartului față de 
obiectiv care să prezinte informațiile 
privind starea chimică, în planurile de 
management al bazinelor hidrografice 
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corespunzătoare restului substanțelor, fără 
a aduce atingere cerințelor de la punctul 
1.4.3 din anexa V la directiva respectivă cu 
privire la prezentarea stării chimice globale 
și/sau

elaborate în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/60/CE, separat față de 
cele corespunzătoare restului substanțelor, 
fără a aduce atingere cerințelor de la 
punctul 1.4.3 din anexa V la directiva 
respectivă cu privire la prezentarea stării 
chimice globale și/sau

Or. de

Justificare

Este posibil ca, datorită principiului „one out, all out”, substanțele care necesită adoptarea 
de măsuri la nivelul UE să fie acoperite. Prin urmare, ar trebui elaborate hărți suplimentare 
care să indice starea chimică a fiecăreia dintre aceste substanțe în cazul cărora s-au 
identificat emisii care depășesc standardele de calitate a mediului care, cu toate acestea, nu 
ar putea fi reduse suficient nici la nivel național, nici la nivelul UE. În cazul acestor hărți se 
propune o reprezentare a ecartului față de obiectiv.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Pentru a reduce costurile semnificative de monitorizare, ar trebui să se permită statelor 
membre să reducă în continuare monitorizarea substanțelor în cazurile în care nu a existat o 
creștere a concentrației și a tendinței în primii șase ani.

Amendamentul 104
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere Lista de monitorizare
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Din motive de claritate, mecanismul propus ar trebui să fie numit „listă de monitorizare”, în 
loc de „listă de supraveghere”, pentru a preciza obiectul acesteia și pentru a evita o 
interpretare greșită și publicitatea negativă pentru substanțele de pe listă. Formularea „listă 
de supraveghere” creează falsa impresie că substanțele de pe listă prezintă un risc 
semnificativ pentru mediu la nivelul UE. Acest lucru ar putea să nu fie valabil pentru toate 
substanțele de pe „lista de monitorizare”.

Amendamentul 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează o listă de supraveghere Comisia, în consultare cu statele membre 
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a substanțelor pentru care trebuie colectate 
date de monitorizare la nivelul Uniunii, pe 
care să se bazeze viitoarele exerciții de 
stabilire a priorităților în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE.

și cu părțile interesate în cauză,
elaborează o listă de supraveghere a 
substanțelor pentru care trebuie colectate 
date de monitorizare la nivelul Uniunii, pe 
care să se bazeze viitoarele exerciții de 
stabilire a priorităților în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE. Selecția 
substanțelor în vederea includerii pe lista 
de supraveghere, inclusiv pe prima listă 
de supraveghere, se bazează pe criterii 
științifice obiective, în conformitate cu 
prevederile prezentului articol.

Or. en

Justificare

Este necesar să se evite costurile suportate pentru o monitorizare potențial inutilă și să se 
asigure că datele colectate pot contribui la procesul de stabilire a priorităților. Prin urmare, 
este necesar ca procesul de selecție să fie realizat de către experți științifici, pe baza unor 
criterii obiective, pentru a se asigura că substanțele luate în considerare în vederea includerii 
pe prima listă de supraveghere au rezultat ca urmare a unui proces de selecție corect.

Amendamentul 106
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează o listă de supraveghere 
a substanțelor pentru care trebuie colectate 
date de monitorizare la nivelul Uniunii, pe 
care să se bazeze viitoarele exerciții de 
stabilire a priorităților în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE.

Comisia, în colaborare cu toate părțile 
interesate pertinente, elaborează o listă de 
supraveghere a substanțelor pentru care 
trebuie colectate date de monitorizare la 
nivelul Uniunii, pe lângă datele de 
monitorizare provenite de la programele 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, pe care să se bazeze 
viitoarele exerciții de stabilire a 
priorităților în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE.
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Or. en

Justificare

După cum s-a menționat anterior, articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE furnizează deja, 
ca urmare a cooperării între statele membre și părțile interesate, informații valoroase cu 
privire la starea ecologică și chimică a apelor din UE care să fie utilizate pentru lista de 
supraveghere.

Amendamentul 107
Erik Bánki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează o listă de supraveghere 
a substanțelor pentru care trebuie colectate 
date de monitorizare la nivelul Uniunii, pe 
care să se bazeze viitoarele exerciții de 
stabilire a priorităților în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE.

Comisia elaborează o listă de supraveghere 
a substanțelor pentru care trebuie colectate 
date de monitorizare, pe care să se bazeze 
viitoarele exerciții de stabilire a 
priorităților în conformitate cu articolul 16 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a listei de supraveghere va fi un factor care presupune costuri 
suplimentare; prin urmare, o punere în aplicare voluntară este mai adecvată în acest stadiu. 
Propunerea Comisiei referitoare la includerea a 10 substanțe pe lista de supraveghere ar 
presupune costuri ridicate pentru statele membre. Este mult mai adecvat ca punerea în 
aplicare să înceapă cu un număr mai redus de substanțe, care poate fi ajustat ulterior în 
cadrul punerii în aplicare.

Amendamentul 108
Julie Girling

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

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

Lista de supraveghere conține întotdeauna 
cel mult 25 de substanțe și indică matricea 
de monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele sunt selectate, în conformitate 
cu criterii transparente și obiective, dintre 
poluanții emergenți și dintre cele care, 
conform informațiilor disponibile, pot 
prezenta un risc semnificativ la nivelul 
Uniunii pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic, precum și 
dintre cele pentru care nu sunt disponibile 
date de monitorizare suficiente în scopul 
declarării ca substanțe prioritare. La 
selectarea substanțelor pentru includere în 
lista de supraveghere, Comisia ține seama 
de toate informațiile disponibile, inclusiv 
de rezultatele procedurii de stabilire a 
priorităților desfășurate în contextul 
pregătirii prezentei directive, de proiectele 
de cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile și prezența naturală în 
mediu și efectele, precum și de rezultatele 
evaluărilor solide ale riscurilor, bazate pe 
metodologii acceptate pe scară largă și 
validate și pe datele științifice ale celor 
mai recente studii, ținând seama de 
progresele tehnice și științifice și de 
orientările stabilite la nivel internațional 
(cum ar fi OCDE, BPL), colectate în 
conformitate cu Directivele 98/8/CE, 
2001/82/CE* și 2001/83/CE** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și cu Regulamentele (CE) nr. 1907/2006 și 
(CE) nr. 1107/2009*** ale Parlamentului 
European și ale Consiliului.

Or. en
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Justificare

Numai substanțele individuale ar trebui monitorizate pe baza proprietăților lor fizico-chimice 
unice. Selecția substanțelor trebuie să se facă în conformitate cu criterii obiective și 
transparente. Scopul listei de supraveghere este de a colecta informații cu privire la 
substanțele care nu sunt monitorizate în mod constant; prin urmare se include o referire la 
poluanții emergenți. Datele existente generate în pregătirea prezentei propuneri ar trebui 
utilizate pentru a întocmi prima listă de supraveghere. Este important să se evalueze riscurile 
prezentate de substanțe, în conformitate cu cele mai înalte standarde, folosind metode 
armonizate de colectare a datelor.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Lista de supraveghere conține întotdeauna 
cel puțin 25 de substanțe sau grupe de 
substanțe și indică matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele sunt selectate dintre cele care, 
conform informațiilor disponibile, pot 
prezenta un risc semnificativ la nivelul 
Uniunii pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic. Ar trebui să 
se acorde prioritate substanțelor pentru 
care nu sunt disponibile suficiente date de 
monitorizare în scopul declarării ca 
substanțe prioritare. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile disponibile, inclusiv de 
rezultatele procedurii de stabilire a 
priorităților desfășurate în contextul 
prezentei directive, de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
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ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Lista de supraveghere conține întotdeauna 
cel puțin 25 de substanțe sau grupe de 
substanțe și indică matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele sunt selectate dintre cele care, 
conform informațiilor disponibile, pot 
prezenta un risc semnificativ la nivelul 
Uniunii pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic. Ar trebui să 
se acorde prioritate substanțelor pentru 
care nu sunt disponibile suficiente date de 
monitorizare în scopul declarării ca 
substanțe prioritare. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile disponibile, inclusiv de 
rezultatele procedurii de stabilire a 
priorităților desfășurate în contextul 
prezentei directive, de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
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ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 111
Liam Aylward

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 

Lista de supraveghere conține întotdeauna 
cel mult 25 de substanțe sau grupe de 
substanțe și indică matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele sunt selectate dintre cele care, 
conform informațiilor disponibile, pot 
prezenta un risc semnificativ la nivelul 
Uniunii pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic, precum și 
dintre cele pentru care nu sunt disponibile 
date de monitorizare suficiente în scopul 
declarării ca substanțe prioritare. La 
selectarea substanțelor pentru includere în 
lista de supraveghere, Comisia ține seama 
de toate informațiile disponibile, inclusiv 
de rezultatele procedurii de stabilire a 
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articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

priorităților desfășurate în contextul 
prezentei directive, de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Calitatea datelor de monitorizare existente este adesea variabilă, iar obținerea unor date de 
monitorizare de bună calitate este esențială pentru sprijinirea viitoarelor exerciții de stabilire 
a priorităților. Întrucât resursele pentru programele de monitorizare sunt limitate, acestea ar 
trebui să se concentreze pe compușii pentru care datele lipsesc în mod evident. Este necesar 
să se utilizeze datele existente generate în pregătirea prezentei propuneri, care ar putea fi 
relevante pentru selecția substanțelor pentru prima listă de supraveghere.

Amendamentul 112
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 

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

intermediul mediului acvatic. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile disponibile, inclusiv de 
proiectele de cercetare, de caracterizările 
efectuate de statele membre și de 
programele de monitorizare ale acestora, 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind proprietățile fizico-chimice și 
toxicologice, dimensiunea particulelor,
volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru selecția substanțelor pe lista substanțelor prioritare, Comisia ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, proprietățile fizico-chimice și toxicologice, precum și dimensiunea 
particulelor.

Amendamentul 113
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 

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

Uniunii pentru mediul acvatic sau prin 
intermediul mediului acvatic. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile disponibile, inclusiv de 
proiectele de cercetare, de caracterizările 
efectuate de statele membre și de 
programele de monitorizare ale acestora, 
prevăzute la articolele 5 și 8 din
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, proprietățile intrinsece, 
dimensiunea particulelor, concentrațiile în 
mediu și efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană a început selecția cu o listă de 2 000 de substanțe chimice care ilustrează 
amploarea problemei pentru alimentarea cu apă și pentru ecosistem la nivel european. Ar 
trebui să se colecteze mai multe date de monitorizare pentru un număr mai mare de poluanți 
relevanți.

Amendamentul 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 

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

semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic și în cazul cărora, pentru 
evaluarea riscurilor, se solicită informații 
de înaltă calitate privind monitorizarea și 
efectele ecotoxicologice. La selectarea 
substanțelor pentru includere în lista de 
supraveghere, Comisia ține seama de toate 
informațiile științifice disponibile, de 
caracterizările efectuate de statele membre 
și de programele de monitorizare ale 
acestora, prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. de

Amendamentul 115
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 

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

Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. it

Amendamentul 116
Erik Bánki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 

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

privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a listei de supraveghere va fi un factor care implică costuri 
suplimentare; prin urmare, o punere în aplicare voluntară este mai adecvată în acest stadiu. 
Propunerea Comisiei referitoare la includerea a 25 de substanțe pe lista de supraveghere ar 
presupune costuri ridicate pentru statele membre. Este mult mai adecvat ca punerea în 
aplicare să înceapă cu un număr mai redus de substanțe, care poate fi ajustat ulterior în 
cadrul punerii în aplicare.

Amendamentul 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 

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

programele de monitorizare ale acestora, 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Lista de supraveghere propusă care cuprinde până la 25 de substanțe va crea costuri și 
sarcini administrative suplimentare. Statele membre sunt obligate să furnizeze date analitice 
pentru aceste substanțe cel puțin o dată pe an. Probabil, în funcție de substanțele selectate, 
vor fi necesare doar dezvoltarea și stabilirea unor metode analitice. Prin urmare, numărul 
substanțelor ar trebui limitat la 10.

Amendamentul 118
Kārlis Šadurskis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 

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

efectuate de statele membre și de 
programele de monitorizare ale acestora, 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Numărul maxim de substanțe din lista de supraveghere ar trebui să fie redus, cu scopul de a 
asigura proporționalitatea, în comparație cu numărul de substanțe prioritare. Acest lucru ar 
încuraja, de asemenea, mai multe state membre să participe la monitorizarea substanțelor de 
pe lista de supraveghere.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 

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

informațiile disponibile, inclusiv de 
proiectele de cercetare, de caracterizările 
efectuate de statele membre și de 
programele de monitorizare ale acestora, 
prevăzute la articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE, de informațiile 
privind volumele de producție, modurile de 
utilizare, concentrațiile în mediu și 
efectele, precum și de informațiile 
colectate în conformitate cu Directivele 
98/8/CE, 2001/82/CE* și 2001/83/CE** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și cu Regulamentele (CE) nr. 
1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament abordează lipsa metodelor standardizate de eșantionare și de analiză 
a substanțelor noi. Elaborarea unor standarde de eșantionare a biotei și de monitorizare 
pentru fiecare substanță este un proces de durată și costisitor. În scopul îmbunătățirii 
eficienței, al reducerii costurilor și al prezentării de date comparabile, Comisia ar trebui să 
sprijine statele membre prin emiterea de orientări tehnice în cadrul procesului de punere în 
aplicare a Directivei 2000/60/CE.

Amendamentul 120
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de supraveghere trebuie să conțină
întotdeauna cel mult 25 de substanțe sau 
grupe de substanțe și să indice matricea de 
monitorizare pentru fiecare substanță. 
Substanțele trebuie să fie selectate dintre 
cele care, conform informațiilor 
disponibile, pot prezenta un risc 
semnificativ la nivelul Uniunii pentru 
mediul acvatic sau prin intermediul 

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

mediul acvatic sau prin intermediul 
mediului acvatic. La selectarea substanțelor 
pentru includere în lista de supraveghere, 
Comisia ține seama de toate informațiile 
disponibile, inclusiv de proiectele de 
cercetare, de caracterizările efectuate de 
statele membre și de programele de 
monitorizare ale acestora, prevăzute la 
articolele 5 și 8 din Directiva 2000/60/CE, 
de informațiile privind volumele de 
producție, modurile de utilizare, 
concentrațiile în mediu și efectele, precum 
și de informațiile colectate în conformitate 
cu Directivele 98/8/CE, 2001/82/CE* și 
2001/83/CE** ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și cu Regulamentele (CE) 
nr. 1907/2006 și (CE) nr. 1107/2009*** 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează în mod expres să se prevadă în directivă că selectarea 
substanțelor candidate în vederea includerii pe lista de supraveghere trebuie să se facă în 
conformitate cu criterii obiective și transparente, cu scopul de a evita cheltuielile pentru 
monitorizarea inutilă a unor substanțe care nu vor prezenta riscuri pentru mediul acvatic.

Amendamentul 121
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia stabilește o procedură tehnică 
transparentă și criterii relevante privind 
elaborarea listei de supraveghere 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol și este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10, cu 
privire la includerea și eliminarea 
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substanțelor din lista de supraveghere 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol. Lista de supraveghere este valabilă 
cel mult doi ani de la data adoptării sale 
sau până la elaborarea unei liste noi de 
către Comisie, în cazul în care acest lucru 
are loc înainte de sfârșitul perioadei de 
doi ani.
În exercitarea competenței sale în temeiul 
prezentului alineat, Comisia asigură 
luarea în considerare a recomandărilor 
menționate la articolul 16 alineatul (5) 
din Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Pentru ca lista de supraveghere să aibă un caracter dinamic și pentru ca substanțele să nu 
rămână pe listă mai mult timp decât este necesar, lista nu ar trebui să fie valabilă pe o 
perioadă nelimitată. Ar trebui să se stabilească un proces complet transparent și justificat 
pentru includerea și eliminarea substanțelor din listă. Articolul 16 alineatul (5) din 
Directiva 2000/60/CE a vizat să consolideze dialogul dintre Comisia Europeană și părțile 
implicate în procesul de punere în aplicare.

Amendamentul 122
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la includerea 
substanțelor pe lista de supraveghere 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol și la eliminarea acestora de pe 
listă.

Or. it
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Amendamentul 123
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la elaborarea listei 
de supraveghere menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol. Comisia stabilește 
criteriile și procedura de eliminare din 
lista de supraveghere a substanțelor 
pentru care monitorizarea indică faptul că 
nu există suficiente dovezi sau relevanță 
la nivelul UE sau din punct de vedere 
ecotoxicologic.

Or. en

Justificare

Pentru a utiliza în mod eficient și efectiv fondurile publice, substanțele ar trebui eliminate, 
fără întârzieri nejustificate, din lista de supraveghere atunci când rezultatele monitorizării nu 
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indică o relevanță pentru mediu la nivelul UE.

Amendamentul 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la elaborarea listei 
de supraveghere menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol și a specificațiilor 
tehnice pentru monitorizarea substanțelor 
de pe lista de supraveghere. În pregătirea 
actelor delegate, Comisia ține seama de
recomandările părților interesate 
menționate la articolul 16 alineatul (5) 
din Directiva 2000/60/CE. Lista de 
supraveghere este valabilă timp de patru 
ani de la data adoptării sale sau până la 
elaborarea unei noi liste de către Comisie.

Or. en

Justificare

Astfel, se poate asigura că toate părțile interesate relevante pot participa în mod efectiv, în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE, la procesul de elaborare 
a listei de supraveghere de către Comisia Europeană.

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

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

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10, cu privire la elaborarea listei 
de supraveghere menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol. Lista de 
supraveghere este valabilă timp de patru 
ani sau până la elaborarea unei noi liste 
de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 127
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În exercitarea competențelor menționate 
la paragraful anterior, Comisia stabilește 
o procedură tehnică transparentă, precum 
și criteriile relevante pentru includerea 
substanțelor pe lista de supraveghere 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol și pentru eliminarea acestora de pe 
listă; în plus, aceasta trebuie să țină 
seama de recomandările menționate la 
articolul 16 alineatul (5) din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. it

Amendamentul 128
Rebecca Taylor

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de 12 luni de la adoptarea 
prezentei directive, Comisia efectuează 
evaluări științifice ale următoarelor 
substanțe, pentru a evalua dacă acestea 
sunt adecvate pentru a fi incluse pe o listă 
de supraveghere:
(i) diclofenac;
(ii) 17beta-estradiol;
(iii) 17alfa-etinilestradiol.
Comisia este asistată de Comitetul instituit 
prin articolul 21 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Trei substanțe medicamentoase sunt incluse în propunerea Comisiei în lista substanțelor 
prioritare. Amenințarea reprezentată de aceste substanțe rămâne neclară și face în 
continuare obiectul unei dezbateri, deși există suficiente motive de îngrijorare pentru a le 
acorda prioritate în vederea unei posibile includeri pe lista de supraveghere. Beneficiind de 
asistență din partea comitetului instituit prin articolul 21 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE, Comisia ar trebui să acorde prioritate evaluării științifice a acestor 
substanțe, luând în considerare impactul potențial economic și social.

Amendamentul 129
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) în 
termen de 12 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, ținând 
seama de recomandările experților, în 
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conformitate cu articolul 16 alineatul (5) 
din Directiva 2000/60/CE menționat 
anterior.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE, la pregătirea unei 
propuneri de revizuire a SCM-urilor și a Directivei-cadru privind apa, Comisia ține seama de 
recomandările diferitelor părți interesate (organizații de afaceri europene, inclusiv cele care 
reprezintă întreprinderile mici și mijlocii și organizații neguvernamentale). O astfel de 
recomandare se aplică listei de supraveghere ca instrument stabilit de propunerea de 
revizuire, asigurând implicarea tuturor părților interesate relevante.

Amendamentul 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […] și definește o procedură 
tehnică, transparentă și stabilită pe bază 
științifică pentru includerea substanțelor 
în această listă sau pentru eliminarea lor 
de pe listă. O anumită substanță poate fi 
inclusă pe lista de supraveghere numai 
pentru o perioadă limitată de timp pe baza 
unor informații cu temei științific. 

Or. de

Amendamentul 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […]. Prima listă de supraveghere 
include, printre altele, substanțele 
prevăzute în anexa II la prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia elaborează prima listă de 
supraveghere menționată la alineatul (1) 
până la […]. Substanțele prevăzute în 
anexa II la prezenta directivă sunt, printre 
altele, luate în considerare în vederea 
includerii în prima listă de supraveghere.

Or. en

Justificare

Substanțele care vor fi incluse în prima listă de supraveghere trebuie să rezulte ca urmare a 
unui proces de selecție bazat pe criterii obiective și pe contribuția tuturor părților interesate 
relevante. Astfel, se poate asigura neincluderea în lista de supraveghere a substanțelor care 
nu trebuie monitorizate și, prin urmare, costurile suportate pentru monitorizarea inutilă pot fi 
evitate cu ușurință.

Amendamentul 133
Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 3 – nota de subsol 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 După 12 luni de la adoptarea prezentei 
directive.

1 După 12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. it

Amendamentul 134
Kārlis Šadurskis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre pot participa la 
monitorizarea acestor substanțe. Fiecare 
stat membru participant monitorizează 
substanțele din lista de supraveghere, la 
stații de monitorizare reprezentative 
selectate, pentru o perioadă de cel puțin 
12 luni care începe în termen de 12 luni de 
la includerea substanței în lista de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Implicarea statelor membre în monitorizarea substanțelor de pe lista de supraveghere ar 
trebui să fie voluntară, ceea ce ar permite luarea în considerare a circumstanțelor naționale 
(cum ar fi posibila prezență a unor astfel de substanțe, capacitatea administrativă și 
financiară). În plus, disponibilitatea metodelor analitice pentru aceste substanțe ar putea fi 
limitată. Calendarul ar trebui să fie compatibil cu procedurile naționale de planificare 
bugetară.
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Amendamentul 135
Rebecca Taylor

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță din lista de supraveghere, la stații 
de monitorizare reprezentative selectate, 
pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni
care începe în termen de 6 luni de la 
includerea substanței în lista de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Perioada de doi ani va fi suficientă pentru monitorizarea robustă a datelor.

Amendamentul 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Nu este posibil ca monitorizarea efectivă să înceapă în termen de 3 luni de la includerea 
substanțelor pe lista de supraveghere. Acest lucru este cauzat de faptul că nu va fi posibilă 
stabilirea în prealabil a unor acorduri cu laboratoare și cu personalul de eșantionare înainte 
de elaborarea listei concrete a substanțelor. Procedurile de ofertare și de achiziții publice vor 
avea nevoie de mai mult timp.

Amendamentul 137
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre monitorizează fiecare 
substanță din lista de supraveghere, la stații 
de monitorizare reprezentative selectate, 
pentru o perioadă de cel puțin 12 luni care 
începe în termen de 5 luni de la includerea 
substanței în lista de supraveghere.

Or. en

Justificare

Statele membre au nevoie de timp pentru a demara monitorizarea noilor substanțe.

Amendamentul 138
Kārlis Šadurskis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru selectează cel puțin o 
stație per arie geografică de 15 000 km2 în 
medie; fiecare stat membru dispune de cel 

Fiecare stat membru participant selectează 
cel puțin o stație pentru fiecare arie 
geografică de 40 000 km2 sau, ca 
alternativă, cel puțin o stație la fiecare 



AM\919170RO.doc 97/111 PE496.330v04-00

RO

puțin o stație. 3 milioane de locuitori.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie în măsură să aleagă distribuirea cea mai adecvată a stațiilor 
de monitorizare.

Amendamentul 139
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru selectează cel puțin o 
stație per arie geografică de 15 000 km2 în 
medie; fiecare stat membru dispune de cel 
puțin o stație.

Fiecare stat membru selectează cel puțin o 
stație pentru fiecare arie geografică de 
40 000 km2 sau, ca alternativă, cel puțin o 
stație la fiecare 2 milioane de locuitori; 
fiecare stat membru dispune de cel puțin 
două stații în cazul depășirii ariei 
geografice sau a numărului de locuitori.
Fiecare stat membru poate alege să 
limiteze la 30 numărul stațiilor pe 
teritoriul său.

Or. en

Justificare

Numărul stațiilor în fiecare stat membru pentru monitorizarea substanțelor de pe lista de 
supraveghere nu ar trebui să se bazeze numai pe aria geografică, ci ar trebui să ia în 
considerare și populația. Acest lucru asigură un număr mai adecvat de stații de monitorizare. 
Acest lucru se bazează pe o propunere a Consiliului în care se recomandă ca fiecare stat 
membru să dispună de cel puțin două stații, în loc de una. Comparativ cu propunerea 
Comisiei, aceasta ar conduce la o reducere a numărului stațiilor de monitorizare de la 299 
la 254, dar nu la reducerea propusă de raportor (241).

Amendamentul 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru selectează cel puțin o 
stație per arie geografică de 15 000 km2 în 
medie; fiecare stat membru dispune de cel 
puțin o stație.

Fiecare stat membru selectează cel puțin o 
stație per arie geografică de 20 000 km2 în 
medie; fiecare stat membru dispune de cel 
puțin o stație.

Or. en

Justificare

Acest lucru ar contribui la reducerea considerabilă a costurilor administrative legate de 
punerea în aplicare.

Amendamentul 141
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre țin
seama de modurile de utilizare a substanței. 
Frecvența monitorizării este de cel puțin 
cinci ori pe an.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o calitate buna a datelor de monitorizare și pentru a obține rezultate fiabile 
pentru viitorul proces decizional, frecvența de monitorizare nu ar trebui să fie mai mică de 
cinci ori pe an.
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Amendamentul 142
Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre țin
seama de modurile de utilizare a substanței. 
Frecvența monitorizării este de cel puțin o 
dată la trei luni.

Or. en

Justificare

Lista de supraveghere are sens doar dacă frecvența de monitorizare permite obținerea unor 
date reprezentative. Monitorizarea cel puțin o dată pe an sau de două ori pe an, astfel cum a 
fost propus de către raportor, nu este semnificativă din punct de vedere statistic, cu atât mai 
mult cu cât emisiile în apă pot varia considerabil pe parcursul anului. Monitorizarea ar 
trebui să aibă loc cel puțin o dată pe sezon, adică o dată la fiecare trei luni. Acest lucru 
reduce, de asemenea, riscul ca eșantionarea să aibă loc în perioade nepotrivite.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre țin
seama de modurile de utilizare a substanței. 
Frecvența monitorizării este de cel puțin 
două ori pe an, având în vedere modurile 
de utilizare a substanțelor.
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Or. en

Justificare

Anumite substanțe, în special produsele fitosanitare, trebuie monitorizate de mai multe ori pe 
an, în funcție de modurile de utilizare. Prin urmare, statele membre asigură monitorizări 
multiple pe an, cu scopul de a furniza date fiabile.

Amendamentul 144
Rebecca Taylor

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La alegerea stațiilor reprezentative, a 
frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre țin
seama de modurile de utilizare a substanței. 
Frecvența monitorizării este o dată la nouă 
luni pentru a acoperi fluctuațiile 
sezoniere.

Or. en

Justificare

Frecvența monitorizării ar trebui crescută pentru a permite colectarea unei serii robuste de
date. Monitorizarea la intervale de nouă luni ar permite colectarea de date în perioade 
diferite ale anului, acoperind astfel fluctuațiile sezoniere.

Amendamentul 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

frecvenței și a calendarului de monitorizare 
pentru fiecare substanță, statele membre țin
seama de modurile de utilizare a substanței. 
Frecvența monitorizării este de cel puțin o 
dată pe an. În cazul substanțelor 
monitorizate o singură dată pe an pentru 
care nu se obțin date sau se obțin date 
incomplete privind modurile lor de 
utilizare, statele membre asigură mai 
multe monitorizări pe an.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi date fiabile și de calitate bună, anumite substanțe, în special produsele 
fitosanitare, trebuie  monitorizate de mai multe ori pe an, în funcție de modurile de utilizare.

Amendamentul 146
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare, statele membre pot 
decide, pe baza unei evaluări a riscurilor, 
să nu monitorizeze anumite substanțe. 
Această  decizie este comunicată 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a listei de supraveghere va fi un factor care implică costuri 
suplimentare; prin urmare, o punere în aplicare voluntară este mai adecvată în acest stadiu. 
Propunerea Comisiei referitoare la includerea a 25 de substanțe pe lista de supraveghere ar 
presupune costuri ridicate pentru statele membre. Este mult mai adecvat ca punerea în 
aplicare să înceapă cu un număr mai redus de substanțe, care poate fi ajustat ulterior în 
cadrul punerii în aplicare.
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Amendamentul 147
Kārlis Šadurskis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Statele membre vor avea nevoie de timp suficient pentru prelucrarea datelor și raportarea 
rezultatelor.

Amendamentul 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În cazul în care rezultatele monitorizării 
demonstrează că substanțele de pe lista de 
supraveghere sunt detectate în cel puțin 
trei state membre și că pot crea 
îngrijorare, Comisia le include în anexa I 
și ia măsurile de control corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 150
Julie Girling

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

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

(5) Statele membre pun în aplicare un 
sistem de monitorizare validat din punct 
de vedere științific care respectă 
standardele internaționale 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Directiva 2009/90/CE, în ceea ce privește 
o anumită substanță de pe lista de 
supraveghere.

Statele membre raportează Comisiei 
rezultatele monitorizării efectuate în 
conformitate cu alineatul (4) în termen de 
18 luni de la includerea substanței în lista 
de supraveghere. Pe baza rezultatelor 
obținute din partea statelor membre și a 
criteriilor prestabilite, Comisia justifică 
monitorizarea în continuare a unei 
substanței la fiecare 12 luni, pe perioada în 
care substanța este menținută pe listă și 
invită părțile interesate în cauză să 
prezinte observații. Raportul include 
informații cu privire la reprezentativitatea 
stației și la strategia de monitorizare.

Or. en

Justificare

Din motive de eficiență și eficacitate în ceea ce privește utilizarea listei de supraveghere, 
aceasta ar trebui să conțină numai substanțele care sunt strict necesare. Acest lucru ar trebui 
să includă, de asemenea, consultarea părților interesate pentru a se asigura implicarea 
tuturor sectoarelor.

Amendamentul 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

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

(5) Statele membre raportează Comisiei 
rezultatele monitorizării efectuate în 
conformitate cu alineatul (4) în termen de 
18 luni de la includerea substanței în lista 
de supraveghere și, ulterior, la fiecare 12 
luni, pe perioada în care substanța este 
menținută pe listă. Raportul include 
informații cu privire la reprezentativitatea 
stației și la strategia de monitorizare. În 
cazul în care rezultatele monitorizării 
demonstrează că substanțele de pe lista de 
supraveghere sunt detectate în cel puțin 
trei state membre, Comisia aplică măsuri 
de control, în conformitate cu 
articolul 5a.

Or. en

[A se vedea amendamentul 89 la articolul 2 punctul 3a (nou).]

Justificare

Comisia aplică în cazul poluanților emergenți măsurile de control prevăzute de legislația 
comunitară privind substanțele chimice. În cazul în care datele de monitorizare indică faptul 
că o substanța se găsește în cel puțin trei state membre la niveluri care justifică îngrijorarea, 
Comisia ia în considerare listarea substanței respective ca substanță prioritară/ substanță 
periculoasă prioritară și propune măsuri de control corespunzătoare, în cazul în care este 
necesar.

Amendamentul 152
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2008/105/CE
Articolul 8 b – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel târziu 6 luni de la 
primirea acestor rapoarte, Comisia 
elimină din lista de supraveghere orice 
substanță pentru care monitorizarea 
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indică faptul că nu s-au obținut date în 
cel puțin 10 state membre, iar minim 5 % 
din eșantioanele prelevate din cel puțin 
cinci state membre indică niveluri 
ecotoxicologice care generează 
îngrijorare. Substanța este eliminată din 
lista de supraveghere în cazul în care 
evaluarea riscurilor în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE confirmă faptul că 
substanța nu prezintă un risc semnificativ 
la nivelul Uniunii pentru mediul acvatic 
sau prin intermediul mediului acvatic.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească criterii clare pentru eliminarea substanțelor din lista de 
supraveghere, în cazul în care rezultatele monitorizării indică faptul că există date generale 
insuficiente pentru a justifica monitorizarea în continuare în cadrul listei de supraveghere. 
De asemenea, ar trebui să se convină asupra unui proces de eliminare a substanțelor din lista 
de supraveghere în cazul în care evaluarea riscurilor justifică acest lucru.

Amendamentul 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care stabilesc specificațiile 
tehnice pentru monitorizarea substanțelor 
din lista de supraveghere și formatele 
tehnice pentru raportarea către Comisie a 
rezultatelor monitorizării și a informațiilor 
conexe. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

(6) Comisia adoptă formatele tehnice 
pentru raportarea către Comisie a 
rezultatelor monitorizării și a informațiilor 
conexe. Comisia elaborează orientări, 
inclusiv specificații tehnice, în vederea 
facilitării monitorizării substanțelor de pe 
lista de supraveghere.

Or. en
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Justificare

Sunt necesare specificații de raportare și formate tehnice omogene pentru a asigura 
claritatea și acuratețea datelor furnizate. Acest lucru ar contribui la asigurarea integrității și 
comparabilității informațiilor, ar permite o colectare mai rapidă a datelor provenite din 
statele membre și ar facilita procesul de analiză a datelor. De asemenea, Comisia ar trebui 
să elaboreze orientări cu scopul de a facilita aspectele tehnice referitoare la monitorizare, 
eșantionare, metode de analiză, capacitățile laboratoarelor etc.

Amendamentul 154
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care stabilesc specificațiile tehnice 
pentru monitorizarea substanțelor din lista 
de supraveghere și formatele tehnice pentru 
raportarea către Comisie a rezultatelor 
monitorizării și a informațiilor conexe. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

(6) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care stabilesc specificațiile tehnice 
pentru monitorizarea substanțelor din lista 
de supraveghere și formatele tehnice pentru 
raportarea către Comisie a rezultatelor 
monitorizării și a informațiilor conexe. În 
pregătirea specificațiilor tehnice, Comisia 
ia în considerare recomandările 
experților, astfel cum se prevede la 
articolul 16 alineatul (5) din 
Directiva 2000/60/CE. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
Specificațiile tehnice ar trebui puse în 
aplicare doar în cazul în care la nivelul 
Uniunii există o metodă armonizată 
validată din punct de vedere științific, care 
respectă standardele internaționale 
corespunzătoare, în conformitate cu 
Directiva 2009/90/CE, pentru 
monitorizarea unei substanțe.

Or. en
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Justificare

Potrivit articolului 16 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE, la pregătirea unei propuneri 
de revizuire a SCM-urilor sau a Directivei-cadru privind apa, Comisia ia în considerare 
recomandări ale diferitelor părți interesate. O astfel de recomandare se aplică listei de 
supraveghere ca instrument stabilit de propunerea de revizuire, asigurând implicarea tuturor 
părților interesate relevante. Monitorizarea substanțelor poate avea succes numai dacă există 
metode acceptate și validate din punct de vedere științific de identificare și de examinare a 
acestora.

Amendamentul 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia oferă publicului, în 
conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, 
posibilități reale de a participa din timp la 
elaborarea listei de supraveghere și a 
matricei de monitorizare. Comisia pune la 
dispoziția publicului, în format electronic, 
toate informațiile relevante, în vederea 
diseminării active și sistematice a 
acestora, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.

Or. en

Amendamentul 156
Thomas Ulmer

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

6a. Se adaugă următorul articol 8c:

„Articolul 8c

Dispoziții tranzitorii privind informarea 
publicului și obligațiile de raportare

Pentru substanțele cu numărul 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 și 48 din partea A a anexei I la 
prezenta directivă, statele membre pot 
prezenta informațiile privind starea 
chimică în planurile de gestionare a 
bazinului râului elaborate în conformitate 
cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, 
separat de informațiile cu privire la starea 
altor substanțe; în ceea ce privește 
cerințele prevăzute la secțiunea 1.4.3 din 
anexa V la prezenta directivă, starea 
chimică globală este evaluată și 
prezentată separat în acest caz. Acest fapt 
nu aduce atingere scopurilor și cerințelor 
prevăzute la articolele 4 alineatul (1), 11 
alineatul (3) și 16 alineatul (6) din 
prezenta directivă.”

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2008/105/CE
Anexele II și III

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Anexele II și III se elimină. 11. Anexa II se înlocuiește cu textul de la 
anexa IIa la prezenta directivă și 
anexa III se elimină.

Or. en



PE496.330v04-00 110/111 AM\919170RO.doc

RO

[A se vedea amendamentul 222 la anexa IIa (nouă).]

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – nota de subsol

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 După 12 luni de la adoptarea prezentei 
directive.

1 După 24 de luni de la adoptarea prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Termenul de transpunere ar trebui să reflecte complexitatea punerii în aplicare a legislației și 
a cerințelor privind resursele.

Amendamentul 159
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – nota de subsol

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 După 12 luni de la adoptarea prezentei 
directive.

1 După 12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. it

Amendamentul 160
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive, statele membre includ lista 
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revizuită a substanțelor prioritare și SCM-
urile acestora în prima actualizare a 
planurilor de gestionare a bazinelor 
hidrografice, în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să își actualizeze planurile de gestionare a bazinelor hidrografice 
până în octombrie 2015. Este extrem de important ca substanțele prioritare revizuite și SCM-
urile acestora să fie luate în considerare în această actualizare, astfel încât să se 
îndeplinească SCM-urile în 2021; în caz contrar acestea ar fi aplicabile numai în 2027.


