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Predlog spremembe 29
Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kemijsko onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
vplivi, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi.
Prednostno je treba ugotoviti vzroke 
onesnaženosti ter se pri viru spopasti z 
emisijami na najbolj ekonomičen in 
okoljsko učinkovit način.

(1) Kemijsko onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
vplivi, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi.
Prednostno je treba ugotoviti vzroke 
onesnaženosti ter se pri viru spopasti z 
emisijami, kjer je to mogoče, na najbolj 
ekonomičen in okoljsko učinkovit način.

Or. it

Predlog spremembe 30
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Kot določa drugi stavek člena 191(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
okoljska politika Unije temelji na 
previdnostnem in preventivnem načelu, 
načelu prednostnega odpravljanja 
okoljske škode pri viru ter načelu, da 
plača onesnaževalec.

Or. en

Obrazložitev

Pri pregledu seznama prednostnih snovi je pomembno – tako kot v uvodni izjavi 2 direktive o 
OSK – poudariti člen 191(2), ki določa osnovo za okoljsko politiko Unije. Poročevalec se je 
odločil, da bo v prvem predlogu spremembe citiral samo člen 191(3) (podobno kot v uvodni 
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izjavi 3 direktive o OSK), zaradi česar je njegovo ravnanje pristransko (člen 191(3) se nanaša 
samo na točke, ki jih je treba upoštevati, in je zato manj pomemben). Vključiti je treba oba 
sklica ali nobenega.

Predlog spremembe 31
Esther de Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ob upoštevanju pomena 
farmacevtskih snovi za zdravje ljudi in 
dejstva, da postaja onesnaževanje vode in 
tal z ostanki farmacevtskih snovi vse večji 
okoljski problem, bi morala Komisija 
skupaj z državnimi članicami in 
zainteresiranimi stranmi oblikovati 
tematsko strategijo za farmacevtske snovi 
in preučiti možne ukrepe za nadzor pri 
viru.

Or. en

Predlog spremembe 32
Esther de Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Čiščenje površinskih voda je trenutno 
zelo drago: treba je spodbujati razvoj 
prelomnih vodnih tehnologij, ki 
omogočajo cenejše in učinkovitejše 
čiščenje vode, kot so evtektična 
kristalizacija z zmrzovanjem za vodo za 
industrijske namene, uporaba bentoških 
alg za zmanjševanje vsebnosti hranil ali 
mikrobioloških gorivnih celic za čiščenje 
urina.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike določa strategijo 
za preprečevanje onesnaževanja vode. Ta 
strategija zajema opredelitev prednostnih 
snovi med tistimi snovmi, ki pomenijo 
znatno tveganje za vodno okolje ali 
tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, 
na ravni Unije. Odločba št. 2455/2001/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2001 o določitvi seznama 
prednostnih snovi na področju vodne 
politike določa prvi seznam 33 snovi ali 
skupin snovi, ki so bile prednostno 
razvrščene na ravni Unije in so trenutno 
vključene v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES.

(2) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike določa strategijo 
za preprečevanje onesnaževanja vode in 
zahteva dodatne posebne ukrepe za 
nadzor nad onesnaževanjem. Ta strategija 
zajema opredelitev prednostnih snovi med 
tistimi snovmi, ki pomenijo znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju, na ravni Unije. 
Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2001 o določitvi seznama 
prednostnih snovi na področju vodne 
politike določa prvi seznam 33 snovi ali 
skupin snovi, ki so bile prednostno 
razvrščene na ravni Unije in so trenutno 
vključene v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se ponovno uvede besedilo iz uvodne izjave 5 direktive o OSK. 
Pomembno je opozoriti, da je treba tudi v sami okvirni direktivi o vodah določiti dodatne 
specifične ukrepe za nadzor nad onesnaževanjem. Čeprav je treba ukrepe prednostno 
sprejemati v okviru drugih zakonodajnih instrumentov (glej uvodno izjavo 6), predlogi 
Komisije v zvezi z ukrepi za nadzor nad onesnaževanjem v členu 16(6) in 16(8) zaradi tega ne 
bi smeli biti zastareli.

Predlog spremembe 34
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je pripravljen po predlogu poročevalca, omenjeno je le še upoštevanje 
zdravja ljudi.

Predlog spremembe 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ukrepi za zmanjševanje emisij 
morajo biti skladni z načelom, da plača 
onesnaževalec. Emisije bi bilo zato treba, 
če je le mogoče, preprečiti že pri samem 
viru in ne šele potem, ko so že v 
površinskih vodah.
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Or. de

Predlog spremembe 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je po pregledu seznama 
prednostnih snovi v skladu s členom 16(4) 
Direktive 2000/60/ES in členom 8 
Direktive 2008/105/ES ugotovila, da je 
ustrezno spremeniti seznam prednostnih 
snovi, tako da se opredelijo nove snovi, v 
zvezi s katerimi je treba prednostno 
ukrepati na ravni Unije, da se določi OSK 
zanje, posodobi OSK za nekatere obstoječe 
snovi v skladu z znanstvenim napredkom 
ter določijo OSK za žive organizme za 
nekatere obstoječe in nove prednostne 
snovi.

(4) Komisija je po pregledu seznama 
prednostnih snovi v skladu s členom 16(4) 
Direktive 2000/60/ES in členom 8 
Direktive 2008/105/ES ugotovila, da je 
ustrezno spremeniti seznam prednostnih 
snovi, tako da se opredelijo nove snovi, v 
zvezi s katerimi je treba prednostno 
ukrepati na ravni Unije, da se določijo
OSK zanje, odstranijo obstoječe snovi s 
seznama, posodobijo OSK za nekatere 
obstoječe snovi v skladu z znanstvenim 
napredkom ter določijo OSK za žive 
organizme za nekatere obstoječe in nove 
prednostne snovi.

Or. de

Predlog spremembe 37
Andrea Zanoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Trenutno se države članice srečujejo 
z velikimi težavami pri izvajanju okvirne 
direktive o vodah. To še zlasti velja za 
nadzor nad emisijami prednostnih snovi 
na nacionalni ravni, predvsem z 
namenom odpravljanja emisij, ki je 
potrebno pri prednostnih nevarnih 
snoveh. Z izvajanjem novih ustreznih 
nadzornih ukrepov bi bilo torej treba 
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povečati usklajenost z drugimi evropskimi 
zakonodajnimi instrumenti.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja novo uvodno izjavo, katere namen je pojasniti, da so za 
uresničevanje ciljev v zvezi z zmanjševanjem ali odpravljanjem emisij v vodo potrebni ukrepi
na evropski ravni.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pri pregledu seznama prednostnih snovi 
so se upoštevala tudi obsežna posvetovanja 
s strokovnjaki služb Komisije, držav 
članic, zainteresiranih strani ter 
Znanstvenega odbora za zdravstvena in 
okoljska tveganja (ZOZOT).

(5) Pri pregledu seznama prednostnih snovi 
so se upoštevala tudi obsežna posvetovanja 
s strokovnjaki služb Komisije, držav 
članic, zainteresiranih strani ter 
Znanstvenega odbora za zdravstvena in 
okoljska tveganja (ZOZOT) ter temeljit 
pregled toksičnosti snovi in njihovega 
pojavljanja v EU.

Or. en

Predlog spremembe 39
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
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področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost bi bilo zato 
treba nameniti izvajanju, celovitemu 
uresničevanju in morebitni reviziji določb 
v obstoječih sektorskih instrumentih, ki 
urejajo prednostne snovi, in ne uvedbi 
novega nadzora v okviru 
Direktive 2000/60/ES. Za to pa bi bilo 
treba ukrepe, potrebne za doseganje ciljev, 
določenih v členu 16(1) 
Direktive 2000/60/ES, učinkovito vključiti 
v kontekst drugih obstoječih instrumentov 
Unije. Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES oziroma podatki o 
spremljanju, ki kažejo, da so potrebni 
dodatni ukrepi na ravni EU, bi morali 
zato sprožiti primerno ukrepanje Komisije 
in držav članic v skladu z ustreznim 
instrumenti Unije brez poseganja v
uporabo določb teh instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Trenutne in predlagane prednostne snovi vključujejo industrijske kemikalije, pesticide, 
biocide, industrijske emisije ali farmacevtske snovi. Vsako od teh snovi ureja specifična 
zakonodaja. Kljub temu so določbe okvirne direktive o vodah pravno enakovredne. Čeprav je 
smiselno, da se nadzorni ukrepi prednostno sprejemajo v specifičnih aktih, bi bilo treba 
zagotoviti, da se ukrepi, ki jih zahteva direktiva o vodah, učinkovito prenesejo v te akte.

Predlog spremembe 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 



PE496.330v04-00 10/99 AM\919170SL.doc

SL

nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne sme biti v
nasprotju z uporabo določb Uredbe (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS, ali dovoljenji, izdanimi na tej 
osnovi.

Or. de

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
V poročilu o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES, ki ga 
opredeljuje člen 16(4) te direktive, bi bilo 
treba preučiti ukrepe, sprejete na ravni 
Unije in držav članici, ter oceniti, ali ti 
ukrepi dosegajo standarde kakovosti za 
prednostne snovi oziroma cilj prenehanja 
uporabe za prednostne nevarne snovi. Po 
potrebi bi morala Komisija k temu 
poročilu priložiti ustrezne predloge o 
konkretnih ukrepih za doseganje 
standardov kakovosti in cilja prenehanja 
uporabe skupaj z vmesnimi časovnimi 
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razporedi. Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Pred sprejetjem povezanega in 
usklajenega pravnega instrumenta glede 
prednostnih nevarnih snovi je treba 
določiti, kateri ukrepi sodijo v posamezne 
faze življenjskega cikla določene snovi, in 
dokazati, da vsi ukrepi skupaj prinesejo 
dokazljivo izboljšanje v okolju. Vključitev 
snovi v Prilogo X k Direktivi 2000/60/ES 
ne posega v uporabo določb Uredbe (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

Or. de
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Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodah pomeni varnostno mrežo za ukrepe pri viru v okviru zakonodaje o 
kemikalijah in direktive o industrijskih emisijah. V primeru kršenja okoljskih standardov 
kakovosti evropskega pomena so potrebni dodatni ukrepi za omejevanje emisij pri viru in/ali 
za izboljšavo znanstvenih metod. Dodatna zakonodaja je potrebna predvsem na področju 
politike o kemikalijah.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Primerno bi bilo sprejeti dosleden pristop 
politike o farmacevtskih snoveh in 
upoštevati vse posledice za družbo in 
zdravje ter se v celoti posvetovati z 
zainteresiranimi stranmi. V ta namen bo 
Komisija pripravila poročilo z možnimi 
zakonodajnimi predlogi o okoljskih 
vplivih farmacevtskih snovi za humano 
uporabo na vodo in tla v skladu z 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
humani medicini, glede 
farmakovigilance1 in 
Uredbe (EU) št. 1235/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah Uredbe 



AM\919170SL.doc 13/99 PE496.330v04-00

SL

(ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti 
za pridobitev dovoljenja za promet in 
nadzor zdravil za humano in veterinarsko 
uporabo ter o ustanovitvi Evropske 
agencije za zdravila in Uredbe (ES) št. 
1394/2007 o zdravilih za napredno 
zdravljenje, glede farmakovigilance 
zdravil za uporabo v humani medicini.2
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.
_______________
1 UL L 348, 31.12.2010, str. 74
2 UL L 348, 31.12.2010, str. 1

Or. en

Obrazložitev

Komisija (GD SANCO) je pravkar sprožila raziskavo vplivov farmacevtskih snovi na okolje v 
skladu z zahtevami zakonodaje o farmacevtskih snoveh. Poročilo o rezultatih raziskave bi 
moralo biti pripravljeno konec leta 2012 oziroma v začetku leta 2013. Poročilo pomeni 
primerno izhodiščno točko za določanje doslednega pristopa k evropski politiki o 
farmacevtskih snoveh v okolju, zato bi bilo treba počakati nanj.

Predlog spremembe 44
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 

(6) Po sprejetju Direktive 2000/60/ES so 
bili sprejeti številni akti Unije, ki določajo 
ukrepe za nadzor nad emisijami v skladu s 
členom 16 navedene direktive za 
posamezne prednostne snovi. Poleg tega 
veliko ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje uporabe druge obstoječe 
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zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

zakonodaje Unije. Prednost je zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.
Vključitev snovi v Prilogo X k 
Direktivi 2000/60/ES ne posega v uporabo 
določb Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS. Poleg tega je treba zagotoviti 
doslednost pri odločanju v zvezi z 
registracijami v okviru zgoraj omenjene 
uredbe o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet, zlasti glede morebitnih 
nedoslednosti v primerih, ko so snovi 
uvrščene med prednostne nevarna snovi v 
Prilogi X k Direktivi 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Med Uredbo (ES) št. 1107/2009 in okvirno direktivo o vodah je v primeru enega 
registriranega pesticida (Quinoxyfen), uvrščenega med prednostne nevarne snovi, prišlo do 
razhajanj. Uvrstitev med prednostne nevarne snovi pomeni v praksi opustitev uporabe snovi, 
kar pa spodjeda specifični registracijski postopek na ravni EU, vzpostavljen v Uredbi (ES) 
št. 1107/2009. Ta uredba določa strog in celovit sistem in celoviteje kot okvirna direktiva o 
vodah upošteva nevarnost določene snovi za vodo. Postopek pregleda registracije 
fitofarmacevtskih sredstev je postopek, ki ga je treba uporabiti pri odločanju, ali določena 
snov sme biti v prometu ali ne. 

Predlog spremembe 45
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker se emisije, odvajanja in uhajanja 
prednostnih nevarnih snovi, ki se še 
proizvajajo v Uniji ali se vanjo uvažajo, 
najučinkoviteje ustavijo ali postopno 
odpravijo s sprejetjem ukrepov na ravni 
EU, bi morala Komisija pripraviti 
zakonodajne predloge za vključitev snovi 
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na seznam snovi v okviru Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije in spremembi 
Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in 
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter 
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv 
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 
93/105/ES in 2000/21/ES (uredbe 
REACH)1 oziroma za omejitev 
proizvodnje, trženja in uporabe snovi kot 
takih oziroma v zmeseh ali izdelkih. Za 
prednostne snovi so ukrepi na ravni EU 
lahko tudi najbolj stroškovno učinkoviti, 
zato bi morala Komisija pripraviti 
zakonodajne predloge, ki bi zagotavljali 
vključitev snovi na seznam snovi v okviru 
uredbe REACH oziroma omejitev 
proizvodnje, trženja in uporabe snovi.
_____________________

1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 46
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za zagotavljanje skladnosti s ciljem, 
da se emisije prednostnih nevarnih snovi 
ustavijo ali postopno odpravijo, bi bilo 
treba določiti vmesne OSK, ki bi 
spodbujali stalno zmanjševanje snovi, 
prisotnih v naravi, na vrednosti ozadja in 
sintetičnih snovi na vrednost nič.

Or. en
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Obrazložitev

Okoljski standardi kakovosti bodo pomagali doseči prenehanje uporabe teh zelo nevarnih 
snovi za vodno okolje samo, če jih bomo razumeli kot primerjalno merilo napredka.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Med odborom, ki ga določa 
člen 21(1) Direktive 2000/60/ES, ter 
odbori in organi, ustanovljenimi v okviru 
druge obstoječe zakonodaje Unije glede 
evalvacije, ocene, avtorizacije ali 
drugačne preučitve relevantnih snovi ali 
skupin snov, je potrebna visoka raven 
usklajevanja. Takšno usklajevanje bi 
moralo zagotoviti ustrezno ovrednotenje 
tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki 
se prenaša po vodnem okolju, da se 
dosežejo cilji iz člena 4 
Direktive 2000/60/ES, ter uvedbo ukrepov 
in nadzora nad odvajanji, emisijami in 
uhajanji snovi ter tako v skladu z ustrezno 
zakonodajo zmanjšati tovrstna tveganja.

Or. en

(Glej predlog spremembe 222 k Prilogi II a (novo).)

Predlog spremembe 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Dobro bi bilo zagotoviti boljše 
usklajevanje med izvajanjem okvirne 
direktive o vodah in Uredbe (ES) 
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št. 1907/2006. Za snovi, vključene v 
Prilogo XIV k tej uredbi, bi bilo treba 
postopek za pridobitev avtorizacije 
zaključiti pred morebitno uvrstitvijo med 
prednostne nevarne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti boljšo usklajenost med izvajanjem okvirne direktive o vodah in uredbe 
REACH glede istih snovi. Natančneje, če je prednostna snov vključena v Prilogo XIV k uredbi 
REACH, se ne bi smela upoštevati pri določanju prednostnih nevarnih snovi znotraj okvirne 
direktive o vodah, ko postopek pridobitve avtorizacije še poteka. Iz člena 60(2) uredbe 
REACH je jasno razvidno, da je cilj avtorizacije in ukrepov znotraj okvirne direktive o vodah 
isti: obravnavati tveganja, ki so posledica iz odvajanj, emisij in uhajanj določene snovi.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Z uporabo pristopov iz člena 16(2) 
Direktive 2000/60/ES so bile opredeljene 
in prednostno razvrščene dodatne snovi, ki 
pomenijo znatno tveganje za vodno okolje 
ali tveganje, ki se prenaša po vodnem 
okolju, na ravni EU, ter ki jih je treba 
dodati na seznam prednostnih snovi. Pri 
oblikovanju OSK za te snovi so se 
upoštevale najnovejše razpoložljive 
znanstvene in tehnične informacije.

(8) Z uporabo pristopov iz člena 16(2) 
Direktive 2000/60/ES so bile opredeljene 
in prednostno razvrščene dodatne snovi,
vključno s farmacevtskimi snovmi, ki 
pomenijo znatno tveganje za vodno okolje 
ali tveganje, ki se prenaša po vodnem 
okolju, na ravni EU, ter ki jih je treba 
dodati na seznam prednostnih snovi. Pri 
oblikovanju OSK za te snovi so se 
upoštevale najnovejše razpoložljive 
znanstvene in tehnične informacije. Pri 
oblikovanju OSK pri rednem pregledu 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES, kot ga 
določa člen 16(4) te direktive, bi bilo treba 
upoštevati kombinacije učinkov.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pomanjkljivost standardov kakovosti 
za posamezne snovi je, da je za organizme, 
izpostavljene snovem, pomemben skupen 
učinek snovi, ki so prisotne v okolju. 
Skupni učinek snovi v okolju je lahko 
slabši od tistega, ki je izražen z razmerjem 
med koncentracijo določene snovi in 
standardom kakovosti. Komisija bi morala 
preučiti možnosti izboljšanja 
Direktive 2000/60/ES, da bi bilo mogoče 
obravnavati kombinirane učinke v 
vodnem okolju.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Onesnaževanje voda in tal s 
farmacevtskimi ostanki je vse večji 
okoljski problem. Trenutno vrednotenje 
tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki 
se prenaša po vodnem okolju, zdravil ter 
nadzor nad njim ne posvečata dovolj 
pozornosti okoljskim ciljem Unije. Študija 
Komisije o tveganjih okoljskih vplivov 
zdravil, ki je trenutno v teku, si prizadeva 
preučiti ustreznost in učinkovitost 
trenutnega zakonodajnega okvira gleda 
varovanja okolja in zdravja ljudi v zvezi z 
vodnim okoljem ter določiti možne ukrepe 
za boljše reševanje problema.
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Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Namen tega predloga je zagotoviti 
boljšo kakovost vode zaradi ohranjanja
javnega zdravja in biotske raznovrstnosti. 
Farmacevtske snovi se določijo kot 
prednostne zaradi pomembnega tveganja 
za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša 
po vodnem okolju, na ravni Unije in ne 
zaradi tveganja za javno zdravje zaradi 
njihovega zaužitja.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Nadzorni ukrepi, ki jih lahko 
sprejmejo države članice, upoštevajo 
zdravilni pomen farmacevtskih snovi ter 
so v skladu z Uredbo (EU) št. 1235/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 20102 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila in Uredbe 
(ES) št. 1394/2007 o zdravilih za 
napredno zdravljenje, glede 
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farmakovigilance zdravil za uporabo v
humani medicini1 ter 
Direktivo 2010/84/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2010 o spremembah 
Direktive 2001/83/ES o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
humani medicini, glede 
farmakovigilance.2 Ti ukrepi lahko 
vključujejo sisteme za vračanje in 
označevanje neporabljenih farmacevtskih 
snovi.
______________
1 UL L 348, 31.12.2010, str. 1
2 UL L 348, 31.12.2010, str. 74

Or. en

Predlog spremembe 54
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oblikovanje OSK za prednostne 
nevarne snovi običajno vključuje večjo 
stopnjo negotovosti kot pri prednostnih 
snoveh, vendar OSK še vedno določajo 
merilo za oceno skladnosti s ciljem 
dobrega kemijskega stanja površinske vode 
iz člena 2(24) ter točk (ii) in (iii) 
člena 4(1)(a) Direktive 2000/60/ES.
Vendar da bi se zagotovila ustrezna stopnja 
varstva okolja in zdravja, je glavni cilj v 
zvezi s prednostnimi nevarnimi snovmi 
ustavitev ali postopna odprava emisij, 
odvajanj in uhajanj, kot je določeno v 
členu 4(1)(a)(iv) Direktive 2000/60/ES.

(9) Oblikovanje OSK za prednostne 
nevarne snovi običajno vključuje večjo 
stopnjo negotovosti kot pri prednostnih 
snoveh, vendar OSK še vedno določajo 
merilo za oceno skladnosti s ciljem 
dobrega kemijskega stanja površinske vode 
iz člena 2(24) ter točk (ii) in (iii) 
člena 4(1)(a) Direktive 2000/60/ES.
Vendar da bi se zagotovila ustrezna stopnja 
varstva okolja in zdravja, je glavni cilj v 
zvezi s prednostnimi nevarnimi snovmi 
ustavitev ali postopna odprava emisij, 
odvajanj in uhajanj, kot je določeno v 
členu 4(1)(a)(iv) Direktive 2000/60/ES. V 
skladu s členom 16(6) 
Direktive 2000/60/ES časovni načrt za 
uresničitev prenehanja uporabe ali 
postopne odprave emisij, odvajanj in 
uhajanj prednostnih nevarnih snovi ne bi 
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smel trajati več kot 20 let po uvrstitvi 
snovi med prednostne nevarne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Pri nadzornih ukrepih se Komisija sklicuje na druge pravne instrumente (glej uvodno izjavo 
6). Zato znotraj okvirne politike o vodah nima namena predlagati nobenih nadzornih ukrepov, 
temveč uporabiti obstoječe instrumente. V skladu s sporočilom Komisije MEMO/12/59 o tem 
predlogu je treba pojasniti, da okvirna direktiva o vodah zahteva, da se odvajanja, emisije in 
uhajanja prednostnih nevarnih snovi postopoma odpravijo v 20 letih po uvrstitvi snovi med 
prednostne nevarne snovi.

Predlog spremembe 55
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V zadnjih letih se vse več poudarka 
namenja učinkom izpostavljenosti 
številnim različnim kemikalijam na 
zdravje ljudi in okolje. Izpusti v okolje 
med proizvodnjo, prenašanjem, uporabo 
in odstranjevanjem pogosto vsebujejo 
veliko število kemikalij. Za zahteve 
Direktive 2000/60/ES, da vodna telesa 
dosežejo dobro kemijsko stanje, ni 
potrebna samo osredotočenost na 
koncentracije posameznih kemikalij, 
temveč tudi na njihove skupne učinke. 
Zato je treba pri oblikovanju OSK to 
upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v nedavnem sporočilu o kemičnih zmeseh je poudarila pomen zmesi v okolju 
znotraj okvirne direktive o vodah. Pri oblikovanju OSK bi bilo treba upoštevati kombinacije 
učinkov in tako preprečiti sistematično podcenjevanje tveganj.
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Predlog spremembe 56
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V zadnjih letih se vse več poudarka 
namenja učinkom izpostavljenosti 
številnim različnim kemikalijam na 
zdravje ljudi in okolje. Izpusti v okolje 
med proizvodnjo, prenašanjem, uporabo 
in odstranjevanjem pogosto vsebujejo 
veliko število kemikalij. Zahteve 
Direktive 2000/60/ES, da vodna telesa 
dosežejo dobro kemijsko stanje, 
vključujejo ne samo osredotočenost na 
koncentracije posameznih kemikalij, 
temveč tudi na njihove skupne učinke. 
Zato je treba pri oblikovanju OSK to 
upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

V nedavnem sporočilu Komisije o kemičnih zmeseh je pojasnjen pomen zmesi v okolju znotraj 
okvirne direktive o vodah. Ustrezen razmislek o samem oblikovanju OSK bo pomagal 
preprečiti sistematično podcenjevanje tveganj.

Predlog spremembe 57
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Uvrstitev snovi med prednostne 
snovi ali prednostne nevarne snovi temelji 
med drugim na znanstveni oceni lastnosti 
snovi. Da bi obvarovali integriteto in 
verodostojnost postopka uvrstitve, se 
politična vprašanja ali stroški, povezani z 
ukrepi, ne bi smeli uporabljati za 
preprečevanje uvrstitve snovi med 
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prednostne snovi ali prednostne nevarne 
snovi, ampak bi se bilo treba s temi 
vprašanji ukvarjati po uvrstitvi določene 
snovi sli skupine snovi.

Or. en

Predlog spremembe 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Obstojne, bioakumulativne in strupene 
snovi (PBT) ter druge snovi, ki se obnašajo 
kot PBT, je že desetletja mogoče najti v 
vodnem okolju na ravneh, ki pomenijo 
znatno tveganje, tudi če so bili že sprejeti 
obsežni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo 
emisij. Nekatere snovi se lahko prenašajo 
tudi na velike razdalje in so večinoma v 
okolju splošno prisotne. Številne take snovi 
se uvrščajo med obstoječe in predlagane 
prednostne nevarne snovi, pri čemer je 
treba nekatere zaradi dolgoročne splošne 
prisotnosti posebej obravnavati v zvezi z 
njihovim učinkom na prikaz kemijskega 
stanja v skladu z Direktivo 2000/60/ES in 
v zvezi z zahtevami za spremljanje.

(12) Obstojne, bioakumulativne in strupene 
snovi (PBT) ter druge prednostne nevarne
snovi, ki se obnašajo kot PBT, je že 
desetletja mogoče najti v vodnem okolju na 
ravneh, ki pomenijo znatno tveganje,
čeprav so bili že sprejeti obsežni ukrepi za 
zmanjšanje ali odpravo emisij, zlasti na 
evropski ravni. Nekatere snovi se lahko 
prenašajo tudi na velike razdalje in so 
večinoma v okolju splošno prisotne.
Številne take snovi se uvrščajo med 
obstoječe in predlagane prednostne 
nevarne snovi. Samo v redkih primerih je
mogoče prisotnost teh snovi učinkovito 
zmanjšati z ukrepi na lokalni ali 
regionalni ravni. Za globalno zmanjšanje 
prisotnosti teh snovi si je treba prizadevati 
na mednarodni ravni. Te snovi je treba
zaradi njihovega dolgoročnega vpliva na 
okolje, opazovanja in vpliva na kemijsko 
stanje posebej obravnavati v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES in v zvezi z 
zahtevami za spremljanje.

Or. de

Obrazložitev

Uvrstitev snovi v kategorijo splošno prisotnih PBT še ni pregledna. Za razlikovanje med 
snovmi, ki pripadajo različnim kategorijam, so potrebna pregledna merila ter načini za 
uvrstitev drugih snovi med skoraj splošno prisotne. Na osnovi skupnega pristopa iz okvirne 
direktive o vodah bi bilo torej treba te snovi opredeliti ne samo na osnovi njihovih kemičnih 
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lastnosti in koncentracij, temveč tudi meril v zvezi z uspešnim nadziranjem emisij. 

Predlog spremembe 59
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti določenim pesticidom, ki 
vsebujejo kelatne reagente, ki delujejo kot 
ključni sinergisti. Določeni kelatni 
reagenti so težko razgradljivi in 
povečujejo mobilnost težkih kovin v tleh. 
Povečan potencial izpiranja težkih kovin 
lahko povzroči onesnaženje podtalnice in 
velike skupine prebivalstva izpostavi 
nevarnosti.

Or. en

Predlog spremembe 60
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Potreben je nov mehanizem, da se 
Komisiji zagotovijo usmerjene 
visokokakovostne informacije o 
spremljanju glede koncentracije snovi v 
vodnem okolju, pri čemer so 
najpomembnejši nova onesnaževala in 
snovi, za katere razpoložljivi podatki o 
spremljanju niso dovolj kakovostni za 
namene ocene tveganja. Novi mehanizem 
mora olajšati zbiranje teh informacij v 
povodjih Unije. Da stroški spremljanja ne 
bi presegli razumne ravni, se mora 
mehanizem osredotočiti na omejeno število
snovi, ki so začasno vključene v nadzorni 
seznam, in omejeno število merilnih mest, 

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

onesnaževala, ki so začasno vključeni v 
nadzorni seznam, in omejeno število 
merilnih mest, vendar mora zagotavljati 
reprezentativne podatke, ki so ustrezni za 
namene postopka prednostnega razvrščanja 
Unije. Seznam mora biti dinamičen, da se 
prilagaja novim informacijam o 
potencialnih tveganjih novih onesnaževal 
in prepreči predolgo spremljanje snovi, kot 
je dejansko potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo uvrščanje ustreznih snovi na nadzorni seznam učinkovito, je treba upoštevati 
njihov potencial ogrožanja.

Predlog spremembe 61
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Potreben je nov mehanizem, da se 
Komisiji zagotovijo usmerjene 
visokokakovostne informacije o 
spremljanju glede koncentracije snovi v 
vodnem okolju, pri čemer so 
najpomembnejši nova onesnaževala in 
snovi, za katere razpoložljivi podatki o 
spremljanju niso dovolj kakovostni za 
namene ocene tveganja. Novi mehanizem 
mora olajšati zbiranje teh informacij v 
povodjih Unije, dopolnjujejo pa ga 
podatki o spremljanju v okviru programov 
iz členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES. Da 
stroški spremljanja ne bi presegli razumne 
ravni, se mora mehanizem osredotočiti na 
omejeno število snovi, ki so začasno 
vključene v nadzorni seznam, in omejeno 
število merilnih mest, vendar mora 
zagotavljati reprezentativne podatke, ki so 
ustrezni za namene postopka prednostnega 
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novih onesnaževal in prepreči predolgo 
spremljanje snovi, kot je dejansko 
potrebno.

razvrščanja Unije. Seznam mora biti 
dinamičen, da se prilagaja novim 
informacijam o potencialnih tveganjih 
novih onesnaževal in prepreči predolgo 
spremljanje snovi, kot je dejansko 
potrebno. Veljavnost seznama bi morala 
biti omejena na določeno časovno 
obdobje. Za vsakih 12 mesecev po tem 
obdobju, ko je snov še vedno na seznamu, 
bi morala Komisija na podlagi rezultatov, 
ki jih pridobi od držav članic, in vnaprej 
določenih meril zadevnim zainteresiranim 
stranem utemeljiti nadaljevanje 
spremljanja snovi. Snov bi bilo treba 
odstraniti z nadzornega seznama, če 
ocena tveganja v skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES potrjuje, da snov na 
ravni Unije ne pomeni velikega tveganja 
za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša 
po vodnem okolju.

Or. en

Obrazložitev

Člena 5 in 8 Direktive 2000/60/ES že vsebujeta dragocene informacije o ekološkem in 
kemijskem stanju voda v EU, ki so rezultat sodelovanja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi ter bi jih bilo treba uporabljati skupaj z informacijami, 
pridobljenimi v okviru nadzornega seznama. Obstajati bi moral jasen, utemeljen in pregleden 
postopek, s katerim bi bilo mogoče določiti, katere snovi bi morale ostati na nadzornem 
seznamu. Prav tako bi morala biti na voljo možnost, da se snovi s seznama odstranijo, če 
ocena tveganja to upravičuje.

Predlog spremembe 62
Rebecca Taylor

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Potreben je nov mehanizem, da se 
Komisiji zagotovijo usmerjene 
visokokakovostne informacije o 
spremljanju glede koncentracije snovi v 
vodnem okolju, pri čemer so 
najpomembnejši nova onesnaževala in 

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

snovi, za katere razpoložljivi podatki o 
spremljanju niso dovolj kakovostni za 
namene ocene tveganja. Novi mehanizem 
mora olajšati zbiranje teh informacij v 
povodjih Unije. Da stroški spremljanja ne 
bi presegli razumne ravni, se mora 
mehanizem osredotočiti na omejeno število 
snovi, ki so začasno vključene v nadzorni 
seznam, in omejeno število merilnih mest, 
vendar mora zagotavljati reprezentativne 
podatke, ki so ustrezni za namene postopka 
prednostnega razvrščanja Unije. Seznam 
mora biti dinamičen, da se prilagaja novim 
informacijam o potencialnih tveganjih 
novih onesnaževal in prepreči predolgo 
spremljanje snovi, kot je dejansko 
potrebno. Glede na izraženo zaskrbljenost 
glede diklofenaka, 17beta-estradiola in 
alfa-etinilestradiola je Komisija pozvana, 
naj se prednostno loti znanstvene ocene 
teh treh snovi in jih vključi na nadzorni 
seznam, če ocena upravičuje vključitev. 
Ocene teh treh snovi bi morale vključevati 
vpliv njihovega spremljanja in omejevanja 
na gospodarstvo in družbo.

Or. en

Obrazložitev

Nevarnost, ki jo pomenijo ta tri zdravila, je še vedno nejasna in nedorečena. Čeprav trenutno 
ni dovolj podatkov, ki bi upravičevali, da se zdravila vključijo na seznam prednostnih snovi, je 
zaskrbljenost dovoljšna, da se njihova morebitna vključitev na nadzorni seznam obravnava 
prednostno. Posledice njihovega omejevanja je treba v celoti oceniti. Omejitev 17beta-
estradiola lahko na primer oklesti proizvodnjo peroralnih kontracepcijskih sredstev in tako 
negativno vpliva na javno zdravje.

Predlog spremembe 63
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Nadzorni seznam mora omogočati 
ustrezno spremljanje prisotnosti snovi v 
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površinskih vodah ter opravljanje trdnih 
ocen tveganj na osnovi splošno sprejete, 
potrjene metodologije in znanstvenih 
podatkov iz najnovejših raziskav, ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka ter mednarodno sprejetih 
smernic (npr. OECD, DLP).

Or. en

Obrazložitev

Pridobivanje novih znanstvenih podatkov v skladu z najnovejšimi standardi in smernicami bi 
omogočila boljše razumevanje resničnih tveganj za okolje. Za številne snovi bi bilo bolje, če 
bi jih pred sprejetjem odločitve glede morebitne vključitve na seznam bolje preučili. Zato 
mora biti postopek ocenjevanje metodološko trden, tj. splošno sprejet.

Predlog spremembe 64
Csaba Sándor Tabajdi

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) S sprejetjem tega predloga in 
predložitvijo poročila Evropskemu 
parlamentu in Svetu je Komisija zaključila 
prvi pregled seznama prednostnih snovi v 
skladu z zahtevami iz člena 8 
Direktive 2008/105/ES. To je zajemalo 
pregled snovi iz Priloge III k navedeni 
direktivi, pri čemer so bile nekatere med 
njimi opredeljene za prednostno 
razvrščanje. Za prednostno razvrstitev 
ostalih snovi trenutno ni zadostnih 
dokazov. Zaradi možnosti, da bodo postale 
na voljo nove informacije glede teh snovi, 
to pomeni da niso izključene iz 
prihodnjega pregleda, tako kot snovi, ki so 
v sedanjem pregledu obravnavane, vendar 
niso prednostno razvrščene. Priloga III 
Direktive 2008/105/ES je s tem postala 
brezpredmetna in jo je treba črtati. Člen 8 
navedene direktive je treba ustrezno 
spremeniti, tudi glede datuma poročanja 

(19) S sprejetjem tega predloga in 
predložitvijo poročila Evropskemu 
parlamentu in Svetu je Komisija zaključila 
prvi pregled seznama prednostnih snovi v 
skladu z zahtevami iz člena 8 
Direktive 2008/105/ES. To je zajemalo 
pregled snovi iz Priloge III k navedeni 
direktivi, pri čemer so bile nekatere med 
njimi opredeljene za prednostno 
razvrščanje. Zaradi možnosti, da bodo 
postale na voljo nove informacije glede teh 
snovi, to pomeni da niso izključene iz 
prihodnjega pregleda, tako kot snovi, ki so 
v sedanjem pregledu obravnavane, vendar 
niso prednostno razvrščene. Priloga III 
Direktive 2008/105/ES je s tem postala 
brezpredmetna in jo je treba črtati. Člen 8 
navedene direktive je treba ustrezno 
spremeniti, tudi glede datuma poročanja 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 65
Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 
nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki.

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 
nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da Komisija med pripravljalnim delom
izvede ustrezna posvetovanja, tudi s 
strokovnjaki, vključno s strokovnjaki iz 
držav članic, zadevnih panog in nevladnih 
organizacij, ki si prizadevajo za varovanje 
okolja.

Or. it

Predlog spremembe 66
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 
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nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki.

nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi s 
strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 67
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 
nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki.

(21) Poleg tega je treba za izboljšanje 
podlage informacij za opredelitev 
prednostnih snovi v prihodnosti, zlasti na 
področju novih onesnaževal, na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva pripravo 
nadzornega seznama. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje z vsemi pomembnimi 
zainteresiranimi stranmi, tudi s 
strokovnjaki.

Or. en

Obrazložitev

Vse zainteresirane strani bi morale imeti možnost, da Komisijo med pripravo nadzornega 
seznama seznanijo s svojimi komentarji in prispevki.

Predlog spremembe 68
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Komisiji je treba podeliti izvedbena 
pooblastila, da se zagotovijo enotni pogoji 
za izvajanje te direktive, metod za 
spremljanje snovi na nadzornem seznamu 
in oblik poročanja Komisiji o podatkih in 
informacijah o spremljanju. Ta pooblastila 
je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

(23) Komisiji je treba podeliti izvedbena 
pooblastila, da se zagotovijo enotni pogoji 
za izvajanje te direktive, potrjenih 
analitičnih metod v skladu z Direktivo 
2009/90/ES za spremljanje snovi na 
nadzornem seznamu in oblik poročanja 
Komisiji o podatkih in informacijah o 
spremljanju. Ta pooblastila je treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da bi bilo treba razviti enotne in potrjene analitične 
metode.

Predlog spremembe 69
Carl Schlyter

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker cilja te direktive, in sicer 
doseganja dobrega kemijskega stanja 
površinskih voda z določitvijo OSK za 
prednostne snovi in nekatera druga 
onesnaževala, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi 
ohranjanja enake ravni varstva površinskih 
voda po vsej Uniji lažje doseže na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvira, ki je 

(24) Ker cilja te direktive, in sicer 
doseganja dobrega kemijskega stanja 
površinskih voda z določitvijo OSK za 
prednostne snovi in nekatera druga 
onesnaževala, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi 
ohranjanja enake ravni varstva površinskih 
voda po vsej Uniji lažje doseže na ravni 
Unije, bi morala Unija po potrebi sprejeti
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvira, ki je 



PE496.330v04-00 32/99 AM\919170SL.doc

SL

potreben za dosego tega cilja. potreben za dosego tega cilja.

Or. en

Obrazložitev

Prednostne snovi so snovi, ki izkazujejo pomembno tveganje na ravni EU. Drugače povedano, 
koncentracije teh snovi presegajo OSK. Zato so potrebni ukrepi za nadziranje onesnaževanja. 
Unija bi morala imeti dolžnost in ne le pravico, da sprejema ukrepe, ki so potrebni na ravni 
EU.

Predlog spremembe 70
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1
Direktiva 2000/60/ES
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga X k Direktivi 2000/60/ES se 
nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej 
direktivi.

Direktiva 2000/60/ES se spremeni:

– Priloga X se nadomesti z besedilom iz 
Priloge I k tej direktivi.

– V členu 16 se doda naslednji odstavek:
„3a. „Prednostna snov“, ki je vključena 
tudi v Prilogo XIV k Uredbi (ES) 
št. 1907/2006, se ne upošteva za uvrstitev 
med „prednostne nevarne snovi“ do 
datuma poteka, navedenega v ustreznem 
vnosu v Prilogo XIV, oziroma do dne, ko 
je objavljen sklep Komisije v zvezi s to 
vlogo za avtorizacijo, če datum objave ni 
zgodnejši od datuma poteka.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti boljšo usklajenost med izvajanjem okvirne direktive o vodah in uredbe 
REACH glede istih snovi. Natančneje, če je„ prednostna snov“ vključena v Prilogo XIV k 
uredbi REACH, se ne bi smela upoštevati pri določanju „prednostnih nevarnih snovi“ znotraj 
okvirne politike o vodah, ko postopek pridobitve avtorizacije še poteka.
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Predlog spremembe 71
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1
Direktiva 2000/60/ES
Priloga VIII – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga X k Direktivi 2000/60/ES se 
nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej 
direktivi.

Direktiva 2000/60/ES se spremeni:

– Priloga X se nadomesti z besedilom iz 
Priloge I k tej direktivi.

– Prilogi VIII se doda naslednja točka:
„12a. Težko razgradljivi kelatni reagenti 
in njihove spojine.“

Or. en

Obrazložitev

Kelatni reagenti se pogosto uporabljajo v industrijskih postopkih in izdelkih, na primer v 
pesticidih, v katerih kelatni reagenti s tvorjenjem kompleksnih spojin s kovinskimi ioni 
delujejo kot ključni sinergisti in tako povečuje učinkovitost učinkovine. Določeni kelatni 
reagenti, na primer EDTA, so težko razgradljivi in povečujejo mobilnost težkih kovin v tleh. 
Povečan potencial izpiranja težkih kovin lahko povzroči onesnaženje podtalnice in velike 
skupine prebivalstva izpostavi nevarnosti, ki se prenaša po vodnem okolju.

Predlog spremembe 72
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vrednost naravnega ozadja“ naravno 
sestavo neonesnažene vode, za katero so 
značilni določeni okoljski dejavniki (tla, 
sestava, geokemični dejavniki in drugi 
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naravni dejavniki, npr. delovanje 
vulkanov, naravni požari itd.).

Or. en

Predlog spremembe 73
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s členom 1 te 
direktive in členom 4 
Direktive 2000/60/ES za vodna telesa 
površinske vode uporabljajo OSK iz dela A 
Priloge I k tej direktivi.

Države članice v skladu s členom 1 te 
direktive in členom 4 
Direktive 2000/60/ES za vodna telesa 
površinske vode uporabljajo OSK iz dela A 
Priloge I k tej direktivi. Za snovi 2, 5, 15, 
20, 22, 23, 28 in 34–48 so OSK „vrednosti 
za spremljanje“. Od leta 2021 naprej 
države članice spremenijo te „vrednosti za 
spremljanje“ v OSK v skladu s členom 4 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pri zavezujočem izvajanju novih OSK in izvajanju pregledanih OSK obstoječih prednostnih 
snovi je treba omogočiti prehodna obdobja. V nasprotnem primeru se ne bo mogoče izogniti 
navzkrižjem z zahtevami člena 4 („Okoljski cilji“) okvirne direktive o vodah. V številnih 
primerih bi določitev novih OSK brez prehodnih obdobjih posegla v prepoved poslabšanja iz 
člena 4(5) okvirne direktive o vodah, kar bi povzročilo prepovedi in omejitve.

Predlog spremembe 74
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2015 naprej države članice 
v telesih površinskih voda uporabljajo 
vrednosti OSK za prednostne nevarne 
snovi, določene v Delu A Priloge I k tej 
direktivi, zmanjšane za naslednje faktorje 
ali vsaj na raven, ki jo zazna takoj 
razpoložljiva merilna tehnologija:
(a) od 22. decembra 2015 za faktor 
zmanjšanja 10,
(b) od 22. decembra 2021 za faktor 
zmanjšanja 20,
(c) od 22. decembra 2027 za faktor 100.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da so OSK za prednostne nevarna snovi v skladu i) s skupnim 
ciljem okvirne politike o vodah, da se emisije teh snovi ustavijo ali postopno odpravijo in da 
se za snovi, ki so naravno prisotne v morskem okolju, dosežejo skoraj nične koncentracije, ter 
ii) z negotovostjo pri določanju pragov za snovi z nevarnimi lastnostmi, kot so obstojne, 
bioakumulativne in strupene snovi (PBT) ali snovi, ki imajo potencial endokrinih motilcev.

Predlog spremembe 75
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju OSK se ob uporabi 
„pristopa z dodanim tveganjem“ 
upoštevajo vrednosti naravnega ozadja.

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju prekoračitev OSK je treba upoštevati vsebnost naravno prisotnih snovi 
(vrednosti ozadja). Tako je na primer treba pri pregledovanju OSK v smislu „pristopa z 
dodanim tveganjem“ upoštevati naravno prisotne vrednosti ozadja kovin zaradi geogenih 
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virov, poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) zaradi gozdnih požarov itd. V nasprotnem 
primeru bi omenjene ugotovitve v zgornjih primerih povzročile, da bi izvršilni organi sprejeli 
ukrepe za upravljanje voda.

Predlog spremembe 76
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za zagotovitev usklajenega izvajanja 
direktive v državah članicah sprejme 
Komisija delegirani akt z zavezujočimi 
pravili glede analitičnih metod, ki jih je 
treba uporabiti.

Or. en

Obrazložitev

Za številne novo predlagane ali pregledane OSK so na voljo nepotrjene analitične preskusne 
metode in pravila za odvzemanje vzorcev. Zlasti v zvezi z načrtovanimi nadzornim seznamom 
je želen napredek pri ugotavljanju možnih prisotnih snovi mogoče doseči samo, če se v vseh 
državah članicah izvajajo usklajene – tj. primerljive – preiskave. Glej tudi 
Direktivo 2009/90/ES o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje 
stanja voda.

Predlog spremembe 77
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Od posodobitve načrtov upravljanja 
povodij leta 2021 naprej države članice 
izvajajo OSK za snovi 2, 5, 15, 20, 22, 23, 
28 in 34–48, da bi dosegle dobro kemijsko 



AM\919170SL.doc 37/99 PE496.330v04-00

SL

stanje teh snovi najpozneje do leta 2027.

Or. en

Obrazložitev

Ker je treba zagotoviti usklajenost med okvirno direktivo o vodah in to direktivo, je treba 
navesti, da morajo države članice uporabljati OSK za nove snovi in posodobljene OSK za 
obstoječe snovi od naslednje posodobitve programov ukrepov in načrtov upravljanja povodij 
leta 2021 dalje, da bi tako dosegle dobro kemijsko stanje v zvezi s temi snovmi do leta 2027.

Predlog spremembe 78
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Snovi, za katere se uporablja OSK za 
usedlino in/ali žive organizme, države 
članice v ustreznem mediju spremljajo
vsaka tri leta, pri čemer je ta časovni 
presledek smernica, razen če je na podlagi 
tehničnega znanja in strokovnih mnenj
upravičeno spremljanje v drugačnih 
časovnih presledkih.

Or. sv

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje odstavka 4 in 6: v predlogu Komisije ni jasno, kateri časovni 
presledek je mišljen.

Predlog spremembe 79
Carl Schlyter

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s 
členom 8 Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
dolgoročno analizo trenda koncentracij 
prednostnih snovi iz dela A Priloge I, ki se 
pogosto kopičijo v usedlinah in/ali živih 
organizmih, pri čemer se posebna 
pozornost nameni snovem pod 
številkami 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 in 44. Ob 
upoštevanju člena 4 Direktive 2000/60/ES
države članice sprejmejo ukrepe, katerih
cilj je zagotoviti, da se te koncentracije v 
usedlinah in/ali ustreznih živih organizmih
znatno ne povečajo.

Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s 
členom 8 Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
dolgoročno analizo trenda koncentracij 
prednostnih snovi iz dela A Priloge I, ki se 
pogosto kopičijo v usedlinah in/ali živih 
organizmih, pri čemer se posebna 
pozornost nameni snovem pod 
številkami 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 in 44. Ob 
upoštevanju člena 4 Direktive 2000/60/ES 
sprejmejo ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti, da se te koncentracije v 
usedlinah in/ali ustreznih živih organizmih
postopoma zmanjšajo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 4(1)(a)(iv) okvirne direktive o vodah bi morale države članice 
ukrepati v smeri postopnega zmanjševanja onesnaženosti s prednostnimi snovmi, kar je precej 
drugače od zgolj zagotavljanja, da se koncentracije prednostnih snovi v usedlinah ali živih 
organizmih znatno ne povečajo.

Predlog spremembe 80
Sabine Wils, João Ferreira

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno z ugotovitvami iz 
presoje tveganja iz člena 16(2)(a) in (b) 
Direktive 2000/60/ES in informacijami iz 
registracije snovi, ki so v skladu s 
členom 119 Uredbe (ES) št. 1907/2006
dostopne javnosti, ter po potrebi predlaga 
revizijo OSK iz dela A Priloge I k tej 

7. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno z ugotovitvami iz 
presoje tveganja iz člena 16(2)(a) in (b) 
Direktive 2000/60/ES in informacijami iz 
registracije snovi, ki so registrirane v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006,
vključno s potencialom za razpršene 
emisije iz uporabe v izdelkih, ter po 
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direktivi v skladu s postopkom, določenim 
v členu 294 Pogodbe, in časovnim načrtom 
iz člena 16(4) Direktive 2000/60/ES.

potrebi predlaga revizijo OSK iz dela A 
Priloge I k tej direktivi v skladu s 
postopkom, določenim v 
členu 294 Pogodbe, in časovnim načrtom 
iz člena 16(4) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja uporabo VSEH informacij, ki se predložijo organom v okviru 
uredbe REACH, in ne samo tistih iz javne baze podatkov, ki je bolj omejena. Eden od ciljev 
uredbe REACH je bil vedno podpreti boljše izvajanje zakonodaje EU z izboljšanjem 
informacijske podlage.

Predlog spremembe 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Da se olajša izvajanje te direktive, se v 
okviru obstoječega procesa izvajanja 
Direktive 2000/60/ES oblikujejo tehnične 
smernice za vzorčenje živih organizmov in 
spremljanje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva neobstoj standardiziranih metod za vzorčenje in analizo novih 
snovi. Razvoj standardov za vzorčenje živih organizmov in spremljanje vsake snovi je 
dolgotrajen in drag proces. Zavoljo učinkovitosti, zniževanja stroškov in pridobivanja 
primerljivih podatkov bi morala Komisija pomagati državam članicam s tehničnimi 
smernicami v okviru procesa izvajanja Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2008/105/ES
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija razvije smernice, vključno s 
tehničnimi specifikacijami za uporabo in 
spremljanje OSK v ustreznem mediju za 
snovi 2, 5, 15, 20, 23, 28 in 34 do 45, da se 
poenostavi proces spremljanja teh snovi.

Or. en

Obrazložitev

Standardizirane analitične metode trenutno ne obstajajo za vse obstoječe prednostne snovi in 
za nove snovi. Razvoj nacionalnih standardov je dolgotrajen in drag proces. Zato bi morala 
Komisija razviti smernice, da bi zagotovila primerljivost podatkov o spremljanju med 
državami članicami.

Predlog spremembe 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor nad prednostnimi snovmi, ki so 
industrijske kemikalije

1. Za vse prednostne snovi in prednostne 
nevarne snovi, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1907/2006 
(REACH) in ki po mnenju Komisije 
izpolnjujejo merila iz člena 57 navedene 
uredbe, Komisija do [UL vstaviti datum: 
eno leto po začetku veljavnosti direktive] 
zaprosi Evropsko agencijo za kemikalije, 
da pripravi dokumentacijo v skladu s 
členom 59(2) ali členom 69(1) navedene 
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uredbe, če to še ni bilo narejeno.
2. Za snovi, ki po mnenju Komisije ne 
izpolnjujejo meril iz člena 57 navedene 
uredbe, Komisija do [UL vstaviti datum: 
eno leto po začetku veljavnosti direktive] 
zaprosi Evropsko agencijo za kemikalije, 
da pripravi dokumentacijo v skladu s 
členom 69(1) navedene uredbe, če to še ni 
bilo narejeno.
3. Kadar podatki o spremljanju kažejo, da 
so potrebni dodatni ukrepi na ravni EU za 
obstoječo prednostno ali prednostno 
nevarno snov, da se zagotovi skladnost z 
Direktivo 2000/60/ES, Komisija ukrepa v 
skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena ali 
pregleda avtorizacijo, izdano v skladu s 
členom 61(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006, 
ali pregleda omejitev v skladu s členom 
68(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot je 
ustrezno.“

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba doseči skladnost med cilji zakonodaje o vodah in ustreznimi ukrepi za nadzor 
onesnaževanja v okviru sektorskih instrumentov. Za industrijske kemikalije bi morala 
uvrstitev snovi na seznam prednostnih snovi ali dokazi o prekoračitvi OSK po uvrstitvi na 
seznam voditi v ustrezne naknadne ukrepe v kontekstu uredbe REACH. Tako bo mogoče 
zagotoviti ustrezne učinkovite ukrepe za doseganje ciljev okvirne direktive o vodah ob 
hkratnem upoštevanju določb uredbe REACH.

Predlog spremembe 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor nad prednostnimi snovmi, ki so 
fitofarmacevtska sredstva
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1. Države članice do [UL vstaviti datum: 
eno leto po začetku veljavnosti direktive] 
pregledajo vse avtorizacije, izdane na 
podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009 za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
prednostne snovi, v skladu s členom 44 
navedene uredbe, da se zagotovi skladnost 
s cilji Direktive 2000/60/ES. 
2. Kadar podatki o spremljanju kažejo, da 
so potrebni dodatni ukrepi na ravni EU, 
da se zagotovi skladnost z Direktivo 
2000/60/ES, države članice v roku enega 
leta po objavi podatkov o spremljanju 
pregledajo zadevne avtorizacije, izdane na 
podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009 za 
fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo 
obstoječo prednostno snov, v skladu s 
členom 48 navedene uredbe.
3. Šteje se, da prednostne nevarne snovi 
ne izpolnjujejo meril iz točk 3.6.2, 3.6.3, 
3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 ali 3.8.2 Priloge II 
navedene uredbe.
4. Šteje se, da je prekoračitev OSK 
nesprejemljiv učinek na okolje v skladu s 
členom 4(3)(e)(i) navedene uredbe.“

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba doseči skladnost med cilji in OSK zakonodaje o vodah in ustreznimi ukrepi za 
nadzor onesnaževanja v okviru sektorskih pravnih instrumentov. Za pesticide bi morala 
uvrstitev snovi na seznam prednostnih snovi voditi v ustrezne naknadne ukrepe v kontekstu 
uredbe o pesticidih. Tako bo mogoče zagotoviti ustrezne učinkovite ukrepe za skladnost z 
direktivo o vodah ob hkratnem upoštevanju določb zakonodaje o pesticidih.

Predlog spremembe 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Člen 5 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor nad prednostnimi snovmi, ki so 
biocidni proizvodi

1. Države članice ali – v primeru 
avtorizacije Unije – Komisija do [UL 
vstaviti datum: eno leto po začetku 
veljavnosti direktive] pregledajo vse 
avtorizacije, izdane na podlagi Uredbe 
(EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti 
na trgu in uporabi biocidnih proizvodov1, 
za biocidne proizvode, ki vsebujejo 
prednostne snovi, v skladu s členom 48 
navedene uredbe, da se zagotovi skladnost 
s cilji Direktive 2000/60/ES.
2. Kadar podatki o spremljanju kažejo, da 
so potrebni dodatni ukrepi na ravni EU, 
da se zagotovi skladnost z Direktivo 
2000/60/ES, države članice ali – v primeru 
avtorizacije Unije – Komisija v roku 
enega leta po objavi podatkov o 
spremljanju pregledajo zadevne 
avtorizacije, izdane za obstoječo 
prednostno snov na podlagi Uredbe (ES) 
št. 528/2012, v skladu s členom 48 
navedene uredbe.
3. Šteje se, da prednostne nevarne snovi 
izpolnjujejo eno od meril za izključitev iz 
člena 5(1) navedene uredbe.
4. Šteje se, da je prekoračitev OSK 
nesprejemljiv učinek na okolje v skladu s 
členom 19(1)(b)(iv) navedene uredbe.“
____________________
1UL L 167, 27.6.2012, str. 1

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba doseči skladnost med cilji in OSK zakonodaje o vodah in ustreznimi ukrepi za 
nadzor onesnaževanja v okviru sektorskih pravnih instrumentov. Za biocidne proizvode bi 
morala uvrstitev snovi na seznam prednostnih snovi voditi v ustrezne naknadne ukrepe v 
kontekstu uredbe o biocidnih proizvodih. Tako bo mogoče zagotoviti ustrezne učinkovite 
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ukrepe za skladnost z direktivo o vodah ob hkratnem upoštevanju določb zakonodaje o 
biocidnih proizvodih.

Predlog spremembe 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor nad prednostnimi snovmi v 
industrijskih emisijah

Za prednostne snovi, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
novembra 2010 o industrijskih emisijah 
(celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja)1, za katere člen 10 
Direktive 2000/60/ES predvideva uporabo 
mejnih vrednosti emisij in nadzorovanje 
emisij na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija pri rednih pregledih 
primernosti teh vrednosti in tehnik 
upošteva podatke o spremljanju, 
pridobljene v okviru Direktive 
2000/60/ES. Kjer so potrebne izboljšave, 
je treba sprejeti ustrezne zakonodajne 
ukrepe v skladu s členom 73(1) navedene 
direktive.“
___________________
1UL L 334, 17.12.2010, str. 17

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba doseči skladnost med cilji okvirne direktive o vodah in ustreznimi ukrepi za 
nadzor onesnaževanja v okviru sektorskih instrumentov. Za industrijske emisije bi morali 
uvrstitev snovi na seznam prednostnih snovi in pridobljeni podatki o spremljanju voditi v 
ustrezne naknadne ukrepe v kontekstu direktive o industrijskih emisijah. Tako bo mogoče 
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zagotoviti ustrezne učinkovite ukrepe za doseganje ciljev okvirne direktive o vodah ob 
hkratnem upoštevanju določb direktive o industrijskih emisijah.

Predlog spremembe 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor nad prednostnimi snovmi, ki se 
uporabljajo kot farmacevtski izdelki

1. Za prednostne snovi, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini1, 
države članice v roku enega leta po 
začetku veljavnosti te direktive ocenijo, ali 
bodo povzetki glavnih značilnosti zdravila 
in navodila za uporabo dovolj krepili 
ozaveščenost, da bodo učinkovito 
prispevali k doseganju ciljev te direktive. 
Za prednostne snovi, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 
726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 31. marca 2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila2, Komisija 
na podlagi mnenja Evropske agencije za 
zdravila v roku enega leta po začetku 
veljavnosti te direktive oceni, ali bodo 
glavnih značilnosti zdravila in navodila za 
uporabo dovolj krepili ozaveščenost, da 
bodo učinkovito prispevali k doseganju 
ciljev te direktive. Da se zagotovi 
preglednost, so ocene okoljskih tveganj 
prednostnih snovi v okviru farmacevtske 
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zakonodaje na voljo javnosti.
2. Kadar podatki o spremljanju kažejo, da 
so potrebni dodatni ukrepi na ravni EU, 
da se zagotovi skladnost z Direktivo 
2000/60/ES, države članice ali – v primeru 
avtorizacije Unije – Komisija v roku 
enega leta po objavi podatkov o 
spremljanju pregledajo zadevne 
avtorizacije za farmacevtske snovi ali 
izdelke, ki vsebujejo obstoječo prednostno 
snov.
3. V zvezi s prednostnimi snovmi, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2001/83/ES ali Uredbe (ES) št. 726/2004, 
Komisija države članice spodbuja, naj 
razmislijo o tem, da bi farmacevtske
izdelke, ki vsebujejo te snovi, uvrstile med 
izdelke na recept.
4. Države članice v roku enega leta po 
začetku veljavnosti te direktive poročajo 
Komisiji o obstoju ustreznih sistemov 
zbiranja zdravil, ki se ne porabijo ali jim 
poteče rok uporabe, v skladu s členom 
127b Direktive 2001/83/ES.“
______________
1UL L 311, 28.11.2001, str. 67
2UL L 136, 30.4.2004, str. 1

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba doseči skladnost med cilji in OSK zakonodaje o vodah in ustreznimi ukrepi za 
nadzor onesnaževanja v okviru sektorskih pravnih instrumentov. Za farmacevtske izdelke bi 
morala uvrstitev snovi na seznam prednostnih snovi voditi v ustrezne naknadne ukrepe v 
kontekstu farmacevtske zakonodaje. Tako bo mogoče zagotoviti ustrezne učinkovite ukrepe za 
skladnost z zakonodajo o vodah ob hkratnem upoštevanju določb farmacevtske zakonodaje.

Predlog spremembe 88
Andrea Zanoni

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES
Člen 5 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzorni ukrepi
1. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo, Komisija 
poskrbi za sprejetje nadzornih ukrepov v 
skladu z veljavno zakonodajo Evropske 
unije, kot je določeno v naslednjih 
odstavkih. 
2. Za vse prednostne nevarne snovi, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, Komisija v roku treh 
mesecev po začetku veljavnosti te direktive 
pozove Evropsko agencijo za kemikalije, 
da pripravi dokumentacijo v skladu s 
Prilogo XV za vključitev snovi na seznam 
snovi.
3. Da se zmanjšajo emisije iz obratov, za 
katere veljajo zahteve iz Direktive 
2010/75/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja)1, kadar ravni emisij ob 
uvedbi najboljših razpoložljivih tehnologij 
ne zadoščajo za skladnost z okoljskimi 
standardni kakovosti, Komisija zagotovi 
uvedbo ustreznih ukrepov, ki so jasno 
vključeni v referenčne dokumente za 
najboljše razpoložljive tehnologije 
(BREF).
4. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne nevarne snovi v skladu s to 
direktivo in spadajo na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 528/2012, Komisija 
poskrbi za sprejetje primernih nadzornih 
ukrepov v skladu z veljavno zakonodajo 
Evropske unije. Zlasti:
(a) Komisija do 31. decembra 2019 
zagotovi pregled vseh dovoljenj za aktivne 
snovi, izdanih v Evropski uniji, na podlagi 
člena 15 Uredbe (EU) št. 528/2012.
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(b) Komisija do 31. decembra 2019 
zagotovi, da se za te snovi uporabljajo 
merila za izključitev iz člena 5 in jih ni 
mogoče odobriti, razen če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 2(a) člena 5.
(c) Države članice do leta 2019 sprejmejo 
zaščitne ukrepe iz člena 7(2) navedene 
uredbe.
5. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo in spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 
1107/2009, države članice in Komisija 
poskrbijo za sprejetje primernih 
nadzornih ukrepov v skladu z navedeno 
uredbo. Zlasti:
(a) Dajanje vsake prednostne snovi v 
promet mora voditi v novo oceno in 
obnovitev odobritve snovi v roku 12 
mesecev, da se zagotovi postopno 
zmanjšanje emisij v vodo.
(b) Za prednostne nevarne snovi je treba v 
okviru nove ocene zagotoviti nadomestitev 
snovi z drugimi sistemi za nadzorovanje 
škodljivih organizmov. Če taki sistemi še 
niso dovolj učinkoviti, je mogoče 
razmisliti o začasnem dovoljenju samo za 
zaprte sisteme, ki ne povzročajo emisij, 
zaznavnih v zraku, vodi ali tleh.
(c) Od 1. januarja 2020 so vsi ukrepi za 
odobritev pesticidov, ki so opredeljeni kot 
prednostne nevarne snovi, umaknjeni, pri 
čemer se po tem datumu ne izdajo nobena 
nova dovoljenja za take snovi.“
____________________
1 UL L 334, 17.12.2010, str.17

Or. it

Obrazložitev

V skladu z Direktivo 2000/60/ES mora Komisija predlagati ukrepe za zmanjšanje emisij 
prednostnih snovi in odpravo emisij prednostnih nevarnih snovi. V ta namen je zaželeno in 
ekonomsko učinkovito uporabiti že veljavne regulativne instrumente v EU: uredbo REACH, 
direktivo o industrijskih emisijah ter standarde v zvezi z biocidnimi proizvodi in pesticidi. Ti 
instrumenti zagotavljajo enake pogoje za industrijo ter hkrati ustvarjajo manj bremen za 
države članice in manj stroškov za uporabnike.
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Predlog spremembe 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzorni ukrepi
1. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi ali prednostne nevarne 
snovi v skladu z Direktivo 2000/60/ES, 
Komisija poskrbi za sprejetje nadzornih 
ukrepov v skladu z veljavno zakonodajo 
Evropske unije, in sicer:
(a) Za snovi, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1907/2006, 
Komisija v skladu s točko f člena 57 
navedene uredbe pozove Evropsko 
agencijo za kemikalije, naj pripravi 
dokumentacijo za morebitno vključitev 
snovi v Prilogo XIV. Dokumentacija je 
lahko omejena na sklicevanje na vnos v 
Prilogi I k tej direktivi.
(b) Za tiste prednostne snovi in 
prednostne nevarne snovi, pri katerih 
tveganje izvira predvsem iz emisij 
uvoženih izdelkov, Evropska komisija 
uvede omejitev v skladu s členom 68(1) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006.
2. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo in spadajo na 
področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1107/2009, države članice in Evropska 
komisija poskrbijo za sprejetje nadzornih 
ukrepov, in sicer:
(a) Ponovna ocena ali obnovitev 
avtorizacije za prednostne snovi zagotovi 
postopno zmanjšanje emisij v vodo.



PE496.330v04-00 50/99 AM\919170SL.doc

SL

(b) Ponovna ocena prednostnih nevarnih 
snovi zagotovi nadomestitev snovi. Če 
nadomestne snovi niso na voljo, se lahko 
izda odobritev za omejeno obdobje in za 
zaprte sisteme.
(c) Od 1. januarja 2020 so vse odobritve 
za pesticide, ki so opredeljeni kot 
prednostne nevarne snovi, umaknjene, pri 
čemer se po tem datumu ne izdajajo 
nobene nove odobritve za take snovi. 
3. Za snovi, ki so opredeljene kot 
prednostne snovi in prednostne nevarne 
snovi v skladu s to direktivo in spadajo na 
področje uporabe Uredbe (EU) št. 
528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu 
in uporabi biocidnih proizvodov1, ki se 
uporablja od 1. septembra 2013, države 
članice in Evropska komisija zagotovijo, 
da ni izdana nobena odobritev, razen če 
so izpolnjeni pogoji iz člena 5(2) navedene 
uredbe.“
_____________________
1 OJ L 167, 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 90
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 7 – odstavki 2 a, 2 b, 2 c in 2 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Členu 7 se dodajo naslednji odstavki:
„2a. Za prednostne nevarne snovi iz 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES, ki se še 
vedno proizvajajo v EU ali se uvažajo v 
EU, Komisija v roku 18 mesecev po 
njihovi vključitvi pripravi zakonodajne 
predloge, da zagotovi postopno odpravo 
proizvajanja, trženja in uporabe, med 
drugim z avtorizacijo ali omejevanjem 
proizvajanja, dajanja v promet in uporabe 
v okviru Uredbe (ES) št. 1907/2006, 
odobravanjem aktivnih snovi v okviru 
uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih ali 
uredbe o biocidih ali z drugimi ustreznimi 
ukrepi.
2b. Za prednostne snovi iz Priloge X k 
Direktivi 2000/60/ES, ki se še vedno 
proizvajajo v EU ali se uvažajo v EU in za 
katere ni dosežen ustrezen nadzor tveganj 
za vodno okolje, Komisija v roku 18 
mesecev po njihovi vključitvi pripravi 
zakonodajne predloge za postopno 
zmanjšanje onesnaževanja, kot je 
ustrezno, med drugim z avtorizacijo ali 
omejevanjem proizvajanja, dajanja v 
promet in uporabe v okviru Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, odobravanjem aktivnih 
snovi v okviru uredbe v okviru Uredbe 
(ES) št. 1107/2009 ali Uredbe (EU) 
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti 
na trgu in uporabi biocidnih proizvodov1, 
ali z drugimi ustreznimi ukrepi.
2c. Komisija do 1. decembra 2013 izvede 
pregled, da bi predlagala ustrezne 
spremembe za nadaljnje skupno delovanje 
in tesnejšo povezanost Direktive 
2000/60/ES in drugih zakonodajnih aktov, 
ki zadevajo varstvo vodnega okolja.
2d. Komisija do 1. decembra 2013 izvede 
pregled, da bi predlagala spremembe te 
direktive, kadar je to primerno, za 
obravnavo tveganj, ki jih prinašajo 
kombinirani učinki.“
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_____________________
1 UL L 167, 27.6.2012, str. 1

Or. en

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vstavi se naslednji člen 7a:
„Člen 7a

Usklajevanje
1. Komisija zagotovi visoko raven 
usklajevanja med odborom, ki je 
ustanovljen v skladu s členom 21(1) 
Direktive 2000/60/ES, in med odbori in 
telesi, vzpostavljenimi v zakonodaji Unije 
iz Priloge II, ki zadeva ocenjevanje, 
presojo, avtorizacijo ali druge vrste 
pregleda medsebojno povezanih snovi ali 
skupin snovi.
2. V okviru takšnega usklajevanja se 
zagotovi ustrezno ovrednotenje tveganja 
za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša 
po vodnem okolju, da se dosežejo cilji iz 
člena 4 Direktive 2000/60/ES, ter uvedba 
ukrepov in nadzora nad odvajanji, 
emisijami in uhajanji snovi, da se v 
skladu z zakonodajo iz Priloge II 
zmanjšajo tovrstna tveganja.
3. Seznam snovi ali skupin snovi, za 
katere je bilo prepoznano znatno tveganje 
za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša 
po vodnem okolju, ter za katere so bili 
uvedeni nadzorni ukrepi v zvezi z 
odvajanjem, emisijami in uhajanjem iz 
odstavka 2, je objavljen v elektronski 
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obliki in je dostopen javnosti.
4. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z usklajevanjem iz 
odstavka 1.“

Or. en

(Glej predlog spremembe 222 k Prilogi II a (novo))

Predlog spremembe 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno. Redni pregledi bi morali 
omogočati prilagajanje standardov 
kakovosti, ki veljajo za snovi na seznamu, 
na podlagi znanstvenih podatkov ali 
odstranitev snovi s seznama. Če se pri 
pregledu izkaže, da snov, ki je uvrščena 
na seznam prednostnih snovi v Prilogi X k 
Direktivi 2000/60/ES, ne predstavlja 
znatnega tveganja za vodno okolje v 
skladu s členom 16(2), bi morala Komisija 
predlagati, da se to snov črta iz Priloge X.

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pri pregledu seznama prednostnih snovi bi moralo biti mogoče tudi črtati snovi s seznama, če 
je to upravičeno.

Predlog spremembe 94
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 

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

lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno. Pri oblikovanju vrednosti OSK 
za posamezne snovi bi morali vključiti 
faktor negotovosti za mešanice (100).

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo dodatnega faktorja negotovosti je mogoče najbolje upoštevati učinke mešanice, 
kadar sestava mešanice ni v celoti znana. Veljavni faktorji negotovosti ne upoštevajo 
strupenosti mešanice in določanje standardov kakovosti za posamezne snovi nima smisla za 
kompleksne okoljske mešanice v resničnosti.

Predlog spremembe 95
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Zaenkrat so OSK določeni za posamezne prednostne snovi – kot da bi bila v vodi prisotna 
samo po ena snov hkrati. Vendar bo najpogosteje v vodi hkrati prisotnih več snovi, kar lahko 
privede do dodatnih ali celo sinergetskih učinkov. Take kombinirane učinke je treba pri 
določitvi OSK upoštevati, saj sicer OSK morda ne bodo zagotavljali zadostnega varstva.

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno. V tem poročilu se pregledajo 
ukrepi, sprejeti na ravni Unije in v 
državah članicah, ter se oceni, ali ti 
ukrepi ustrezajo standardom kakovosti za 
prednostne snovi ali cilju prenehanja 
uporabe prednostnih nevarnih snovi. 
Komisija poročilu po potrebi priloži 
ustrezne predloge konkretnih ukrepov za 
doseganje standardov kakovosti ali cilja 
prenehanja uporabe ter vmesne časovne 
načrte. Prvi pregled in ocena ukrepov se 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložita do 31. decembra 2013.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o rezultatih rednega pregleda 
Priloge X k Direktivi 2000/60/ES iz 
člena 16(4) navedene direktive. Poročilu 
lahko po potrebi priloži ustrezne predloge, 
zlasti predloge za določitev novih 
prednostnih snovi ali prednostnih nevarnih 
snovi ali za določitev nekaterih prednostnih 
snovi kot prednostne nevarne snovi ter za 
določitev ustreznih OSK za površinske 
vode, usedline ali žive organizme, kot je 
primerno.“ V poročilu in vseh zadevnih 
predlogih se dokumentira in, kadar je to 
ustrezno, zagotovi şkladnost z vsemi 
obstoječimi avtorizacijami in ocenami v 
skladu z določbami Uredbe (ES) št. 
1907/2006, Uredbe (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta ter z 
direktivami 98/8/ES, 2001/82/ES in 
2001/83/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Komisija pripravi dokument s 
smernicami, ki poda pregledne postopke 
in dosledna merila, ki jih je treba 
uporabljati za opredelitev prednostnih 
nevarnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba skladnost z obstoječimi avtorizacijami in ocenami na podlagi zakonodaje 
za posamezne sektorje. Prednostne nevarne snovi bi bilo treba izbrati na podlagi jasnih in 
preglednih postopkov in meril, ki so v skladu z zakonodajo za posamezne sektorje, pri čemer 
so vključeni vsi zadevni strokovnjaki in zainteresirane strani, kot določa člen 16(5) Direktive 
2000/60/ES.
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Predlog spremembe 98
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi merila za izbiro 
prednostnih nevarnih snovi, ki:
– temeljijo na merilih za določanje 
obstojnosti, bioakumulativnosti in 
strupenosti (PBT) v vodi in usedlinah, ki 
so opredeljena v zadevni zakonodaji 
Skupnosti, v zakonodaji Skupnosti za 
posamezno snov, kadar je to primerno, ali 
v zadevnih mednarodnih sporazumih, in
– terjajo predložitev dokazov iz procesov 
spremljanja razširjene izpostavljenosti 
okolja, vključno z ugotovitvami 
spremljanja v najmanj 10 državah 
članicah, pri čemer vsaj 5 % vzorcev v 
vsaj 5 državah članicah doseže ravni, ki so 
ekotoksikološko nevarne.

Or. en

Obrazložitev

Postopek izbire prednostnih nevarnih snovi mora biti popolnoma skladen z zakonodajo za 
posamezne snovi pri določanju lastnosti v smislu obstojnosti, strupenosti in kopičenja v 
organizmih (PBT). Poleg tega so posledice uvrstitve na seznam prednostnih nevarnih snovi 
znatne, zato je treba pokazati dejansko pomembnost na ravni EU in razširjeno 
izpostavljenost.

Predlog spremembe 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri opredelitvi prednostnih 
nevarnih snovi predloži dokaze o 
pomembnosti za EU in ekotoksikoloških 
vplivih. Komisija določi merila za izbiro 
prednostnih nevarnih snovi, ki upoštevajo 
merila za določanje obstojnosti, 
bioakumulativnosti in strupenosti (PBT) v 
vodi in usedlinah, ki so opredeljena v 
zadevni zakonodaji Skupnosti, v 
zakonodaji Skupnosti za posamezno snov, 
kadar je to primerno, ali v zadevnih 
mednarodnih sporazumih.

Or. en

Obrazložitev

Izbira prednostnih nevarnih snovi temelji na zadevni zakonodaji (npr. REACH, pesticidi, 
biocidi), okvirni zakonodaji ali mednarodnih sporazumih, v katerih so določene ravni 
strupenosti in izpostavljenosti.

Predlog spremembe 100
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Snovi, ki so uvrščene na nadzorni seznam 
v skladu s členom 8b in za katere po 12 
mesecih spremljanja obstajajo ugotovitve 
spremljanja v najmanj 10 državah 
članicah, pri čemer vsaj 5 % vzorcev v 
vsaj 5 državah članicah doseže ravni, ki so 
ekotoksikološko nevarne, bi bilo treba 
predvideti za morebitno opredelitev kot 
prednostne snovi ali prednostne nevarne 
snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Snovi na nadzornem seznamu, za katere se pokaže dejanska pomembnost na ravni EU in 
razširjena izpostavljenost, bi bilo treba predvideti za morebitno opredelitev kot prednostne 
snovi ali prednostne nevarne snovi.

Predlog spremembe 101
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predstavijo informacije o kemijskem 
stanju ločeno od informacij za ostale snovi 
iz načrtov upravljanja voda, oblikovanih v 
skladu s členom 13 Direktive 2000/60/EC, 
brez poseganja v zahteve iz oddelka 1.4.3 
Priloge V k navedeni direktivi glede 
predstavitve splošnega kemijskega stanja 
in/ali

(a) ločeno predstavijo informacije o 
kemijskem stanju teh snovi kot tudi ostalih 
snovi iz načrtov upravljanja povodij, 
oblikovanih v skladu s členom 13 
Direktive 2000/60/ES, brez poseganja v 
zahteve iz oddelka 1.4.3 Priloge V k 
navedeni direktivi glede predstavitve 
splošnega kemijskega stanja in/ali

Or. en

Obrazložitev

Informacije o kemijskem stanju bi moralo biti mogoče ločeno predstaviti ne samo za splošno 
razširjene snovi PBT, temveč tudi za ostale snovi, da bi lahko pokazali, kakšen napredek je bil 
dosežen v zvezi z vsako od teh snovi. S tem ne bi smeli posegati v obveznost predstavitve 
splošnega kemijskega stanja, ki je določena v oddelku 1.4.3 Priloge V.

Predlog spremembe 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predstavijo informacije o kemijskem (a) pripravijo dodatne karte s 
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stanju ločeno od informacij za ostale snovi 
iz načrtov upravljanja voda, oblikovanih v 
skladu s členom 13 Direktive 2000/60/EC, 
brez poseganja v zahteve iz oddelka 1.4.3 
Priloge V k navedeni direktivi glede 
predstavitve splošnega kemijskega stanja 
in/ali

predstavitvijo odstopanja od cilja, ki 
predstavijo informacije o kemijskem stanju 
ločeno od informacij za ostale snovi iz 
načrtov upravljanja povodij, oblikovanih v 
skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES, 
brez poseganja v zahteve iz oddelka 1.4.3 
Priloge V k navedeni direktivi glede 
predstavitve splošnega kemijskega stanja 
in/ali

Or. de

Obrazložitev

Zaradi načela „one out, all out“ (en ven, vsi ven) je mogoče prikriti snovi, v zvezi s katerimi 
bi bilo treba ukrepati na ravni EU. Zato bi morali pripraviti dodatne karte s prikazi 
kemijskega stanja vsake od teh snovi, pri katerih se ugotovi prekoračitev okoljskih standardov 
kakovosti, ki pa je morda ni mogoče dovolj zmanjšati na nacionalni ravni ali na ravni EU. Za 
te karte se predlaga prikazan v obliki odstopanja od cilja.

Predlog spremembe 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) prednostne snovi spremljajo manj 
temeljito, kot je to določeno v členu 3(4) te 
direktive in Prilogi V k 
Direktivi 2000/60/ES, če je spremljanje 
reprezentativno in že obstaja statistično 
trdno izhodišče za prisotnost teh snovi v 
vodnem okolju, ki vključuje vsaj en 
šestletni cikel načrtovanja upravljanja 
povodij. Spremljanje se lahko izvaja samo 
enkrat v vsakem ciklu načrtovanja, če v 
prvih 6 letih ni zabeleženo povečanje 
koncentracije in pojavnosti teh snovi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko zmanjšale znatne stroške spremljanja, bi morale države članice imeti možnost, da 



PE496.330v04-00 62/99 AM\919170SL.doc

SL

še manj pogosto spremljajo snovi, kadar se koncentracija in pojavnost v prvih 6 letih nista 
povečali.

Predlog spremembe 104
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni seznam Seznam za spremljanje
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Zavoljo jasnosti bi morali ta seznam imenovati seznam za spremljanje in ne nadzorni seznam, 
da bo jasno, kaj zadeva in kako ga tolmačiti, ter da bi se izognili očrnitvi snovi na seznamu.
Izraz „nadzorni seznam“ ustvarja lažni vtis, da snovi na seznamu predstavljajo znatno 
tveganje za okolje na ravni EU, medtem ko to morda ne drži za vse snovi na seznamu za 
spremljanje.

Predlog spremembe 105
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi nadzorni seznam snovi, 
za katere se zaradi podpore prihodnjemu 
izvajanju prednostnega razvrščanja v 
skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju iz celotne Unije.

Komisija po posvetovanju z državami 
članicami in zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi pripravi nadzorni seznam snovi, za 
katere se zaradi podpore prihodnjemu 
izvajanju prednostnega razvrščanja v 
skladu s členom 16(2) 
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Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju iz celotne Unije. Izbira snovi, 
ki se uvrstijo na nadzorni seznam, 
vključno s prvim nadzornim seznamom, 
temelji na objektivnih znanstvenih merilih 
v skladu z določbami tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti stroškom morda nepotrebnega spremljanja in zagotoviti, da se zbrani 
podatki lahko uporabljajo za prednostno razvrščanje. Zato je treba uvesti postopek izbire, v 
katerem sodelujejo znanstveniki in temelji na objektivnih merilih, da se zagotovi tehtna izbira 
snovi, ki se uvrstijo na prvi nadzorni seznam.

Predlog spremembe 106
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi nadzorni seznam snovi, 
za katere se zaradi podpore prihodnjemu 
izvajanju prednostnega razvrščanja v 
skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju iz celotne Unije.

Komisija v sodelovanju z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi pripravi nadzorni 
seznam snovi, za katere se zaradi podpore 
prihodnjemu izvajanju prednostnega 
razvrščanja v skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju iz celotne Unije, ob hkratnem 
upoštevanju podatkov o spremljanju iz 
programov na podlagi členov 5 in 8 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Kot rečeno, člena 5 in 8 Direktive 2000/60/ES že predvidevata zbiranje dragocenih informacij 
o ekološkem in kemijskem stanju voda EU na podlagi sodelovanja med državami članicami in 
zainteresiranimi stranmi, pri čemer je mogoče te informacije uporabiti za pripravo 
nadzornega seznama.
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Predlog spremembe 107
Erik Bánki

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi nadzorni seznam snovi, 
za katere se zaradi podpore prihodnjemu 
izvajanju prednostnega razvrščanja v 
skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju iz celotne Unije.

Komisija pripravi nadzorni seznam snovi, 
za katere se zaradi podpore prihodnjemu 
izvajanju prednostnega razvrščanja v 
skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES zbirajo podatki o 
spremljanju.

Or. en

Obrazložitev

Priprava nadzornega seznama bo prinesla dodatne stroške, zato bi bilo v tej fazi primerneje 
določiti, da je prostovoljna. Predlog Komisije o uvrstitvi 10 snovi na nadzorni seznam bi 
pomenil visoke stroške za države članice. Za začetek je veliko primerneje določiti nižje število 
snovi, ki ga je mogoče pozneje v fazi izvajanja prilagoditi.

Predlog spremembe 108
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

na voljo premalo podatkov o spremljanju 
za namene prednostnega razvrščanja.
Komisija pri izbiri snovi za nadzorni 
seznam upošteva vse informacije, ki so na 
voljo, vključno z rezultati postopka 
prednostnega razvrščanja, ki je bil izveden 
v okviru priprave te direktive,
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah in naravni 
prisotnosti v okolju in vplivih, vključno z
rezultati stroge presoje tveganj na podlagi 
splošno sprejete in potrjene metodologije 
in znanstvenih podatkov iz najsodobnejših 
študij, ob upoštevanju tehničnega in 
znanstvenega napredka ter mednarodno 
uveljavljenih smernic (npr. OECD, DLP),
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Spremljati bi morali samo posamezne snovi na podlagi njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti. 
Snovi je treba izbirati v skladu z objektivnimi in preglednimi merili. Namen nadzornega 
seznama je pridobiti znanje o snoveh, ki se ne spremljajo rutinsko, zato je treba vključiti 
omembo novih onesnaževal. Obstoječi podatki, pridobljeni pri pripravi tega predloga, bi 
morali biti uporabljeni pri pripravi prvega nadzornega seznama. Tveganje, ki ga predstavlja 
posamezna snov, je treba oceniti v skladu z najvišjimi standardi in z uporabo usklajenih 
metod zbiranja podatkov.

Predlog spremembe 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

25 snovi ali skupin snovi in določa medij 
spremljanja za vsako snov. Snovi se 
izberejo med snovmi, za katere 
informacije, ki so na voljo, kažejo, da bi 
lahko na ravni Unije pomenile znatno 
tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se 
prenaša po vodnem okolju. Prednost bi 
morale imeti tiste snovi, za katere so 
podatki o spremljanju za potrebe 
prednostnega razvrščanja, ki so na voljo, 
nezadostni. Komisija pri izbiri snovi za 
nadzorni seznam upošteva vse informacije, 
ki so na voljo, vključno z rezultati 
postopka prednostnega razvrščanja, ki je 
bil izveden v okviru priprave te direktive,
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz 
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 111
Liam Aylward

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kakovost obstoječih podatkov o spremljanju je različna in pridobivanje kakovostnih podatkov 
o spremljanju je ključno za prihodnje procese prednostnega razvrščanja. Ker so sredstva za 
programe spremljanja omejena, bi se morali osredotočiti na tiste spojine, za katere je očitno 
premalo podatkov. Primerno je uporabiti podatke, ki so pridobljeni pri pripravi tega predloga 
in so lahko pomembni za izbiro snovi, ki se uvrstijo na prvi nadzorni seznam.

Predlog spremembe 112
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pri izbiri snovi, ki se uvrstijo na prednostni seznam, bi morala Komisija upoštevati tudi 
fizikalno-kemijske in toksikološke značilnosti ter velikost delcev.

Predlog spremembe 113
Sabine Wils

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je začela snovi izbirati s seznama 2000 kemikalij, kar odraža razsežnost 
problema za evropski ekosistem in oskrbo z vodo. Zbirati bi morali več podatkov o 
spremljanju za več zadevnih onesnaževal.

Predlog spremembe 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 115
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

vse informacije, ki so na voljo, vključno z 
raziskovalnimi projekti, programi držav 
članic za opis značilnosti in spremljanje iz
členov 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in 
informacijami o proizvedenih količinah, 
načinih uporabe, koncentracijah v okolju in 
vplivih, vključno z informacijami, 
zbranimi v skladu z direktivami 98/8/ES, 
2001/82/ES in 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. it

Predlog spremembe 116
Erik Bánki

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Priprava nadzornega seznama bo prinesla dodatne stroške, zato bi bilo v tej fazi primerneje 
določiti, da je prostovoljna. Predlog Komisije o uvrstitvi 25 snovi na nadzorni seznam bi 
pomenil visoke stroške za države članice. Za začetek je veliko primerneje določiti nižje število 
snovi, ki ga je mogoče pozneje v fazi izvajanja prilagoditi.

Predlog spremembe 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Predlagani nadzorni seznam z do 25 snovmi bo prinesel dodatne stroške in upravno breme. 
Države članice morajo vsaj enkrat letno predložiti analitične podatke za te snovi. Verjetno je, 
da bo treba v odvisnosti od izbranih snovi analitične metode šele razviti in opredeliti. Zato bi 
morali število snovi omejiti na 10.

Predlog spremembe 118
Kārlis Šadurskis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najvišje število snovi na nadzornem seznamu bi morali znižati, da bi bilo sorazmerno s 
številom prednostnih snovi. S tem bi tudi spodbudili več držav članic k sodelovanju pri 
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spremljanju snovi z nadzornega seznama.

Predlog spremembe 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva neobstoj standardiziranih metod za vzorčenje in analizo novih 
snovi. Razvoj standardov za vzorčenje živih organizmov in spremljanje vsake snovi je 
dolgotrajen in drag proces. Zavoljo učinkovitosti, zniževanja stroškov in pridobivanja 
primerljivih podatkov bi morala Komisija pomagati državam članicam s tehničnimi 
smernicami v okviru procesa izvajanja Direktive 2000/60/ES.
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Predlog spremembe 120
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi v direktivi jasno določili, da je treba snovi za vključitev na 
nadzorni seznam izbirati v skladu z objektivnimi in preglednimi merili, da bi se izognili 
stroškom nepotrebnega spremljanja snovi, ki ne predstavljajo tveganja za vodno okolje.

Predlog spremembe 121
Julie Girling
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES 
Člen 8 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija opredeli pregleden tehnični 
postopek in zadevna merila za pripravo 
nadzornega seznama iz odstavka 1 tega 
člena in je v skladu s členom 10
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z vključevanjem snovi na 
nadzorni seznam iz odstavka 1 tega člena
in odstranjevanjem snovi s tega seznama.
Nadzorni seznam velja največ dve leti od 
dneva sprejetja ali dokler Komisija ne 
pripravi novega seznama, če novi seznam 
pripravi prej kot v dveh letih.
Pri izvajanju svoje pristojnosti iz tega 
odstavka Komisija zagotovi upoštevanje 
priporočil, ki so omenjena v členu 16(5) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Časovna veljavnost nadzornega seznama ne bi smela biti neomejena, da se tako izboljša 
njegova dinamičnost in se poudari, da snovi ne bi smele ostati na seznamu dlje od 
potrebnega. Vzpostaviti bi bilo treba popolnoma pregleden in tehten proces za vključevanje 
snovi na nadzorni seznam in odstranjevanje snovi s tega seznama. Namen člena 16(5) 
Direktive 2000/60/ES je bil okrepiti dialog med Evropsko komisijo in stranmi, ki sodelujejo v 
procesu izvajanja.

Predlog spremembe 122
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 2. Komisija je v skladu s členom 10 
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pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z vključevanjem snovi na 
nadzorni seznam iz odstavka 1 tega člena
in odstranjevanjem snovi s tega seznama.

Or. it

Predlog spremembe 123
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s sestavo nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

Or. it

Predlog spremembe 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena. Komisija 
določi merila in postopek za 
odstranjevanje z nadzornega seznama 
vseh snovi, za katere se pri spremljanju 
izkaže, da ni dovolj dokazov ali pomena 
na ravni EU ali ekotoksikoloških 
razlogov.
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Or. en

Obrazložitev

Da bi javna sredstva porabljali učinkovito, bi bilo treba brez nepotrebnega odlašanja 
odstraniti snovi z nadzornega seznama, kadar rezultati spremljanja ne kažejo nobenega 
okoljskega pomena na ravni EU.

Predlog spremembe 125
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena in 
tehničnih specifikacij za spremljanje 
snovi na nadzornem seznamu. Pri 
pripravi delegiranih aktov Komisija 
upošteva priporočila zainteresiranih 
strani, omenjena v členu 16(5) Direktive 
2000/60/ES. Nadzorni seznam velja štiri 
leta od dneva sprejetja oziroma dokler 
Komisija ne pripravi novega seznama.

Or. en

Obrazložitev

Tako je mogoče zagotoviti dejansko sodelovanje vseh zainteresiranih strani v skladu s členom 
16(5) Direktive 2000/60/ES v procesu priprave nadzornega seznama, ki ga oblikuje Evropska 
komisija.

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija je v skladu s členom 10 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z oblikovanjem nadzornega 
seznama iz odstavka 1 tega člena.
Nadzorni seznam velja štiri leta oziroma 
dokler Komisija ne pripravi novega 
seznama.

Or. en

Predlog spremembe 127
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izvajanju pristojnosti iz prejšnjega 
pododstavka Komisija vzpostavi pregleden 
tehnični postopek in ustrezna merila v 
zvezi z vključevanjem snovi na nadzorni 
seznam iz odstavka 1 tega člena in 
odstranjevanjem snovi s tega seznama; 
poleg tega upošteva priporočila iz člena 
16(5) Direktive 2000/60/ES.

Or. it

Predlog spremembe 128
Rebecca Taylor

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



AM\919170SL.doc 81/99 PE496.330v04-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v roku 12 mesecev po 
sprejetju te direktive izvede znanstveno 
oceno naslednjih snovi, da oceni, ali jih je 
ustrezno vključiti na nadzorni seznam:
(i) diklofenak
(ii) 17beta-estradiol
(iii) 17alfa-etinilestradiol
Komisiji pomaga odbor, vzpostavljen s 
členom 21(1) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Na seznam prednostnih snovi v predlogu Komisije so vključene tri zdravilne učinkovine. 
Tveganje, ki ga predstavljajo te snovi, še ni jasno in je stvar razprave, čeprav obstaja dovolj 
pomislekov, da bi jih morda lahko prednostno uvrstiti na nadzorni seznam. Komisija bi 
morala s pomočjo Odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21(1) Direktive 2000/60/ES, 
prednostno izvesti znanstveno oceno teh snovi, pri čemer bi morala upoštevati morebitne 
gospodarske in socialne učinke.

Predlog spremembe 129
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi v roku 12 mesecev od 
začetka veljavnosti te direktive, pri čemer 
upošteva priporočila strokovnjakov v 
skladu z zgoraj omenjenim členom 16(5) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s členom 16(5) Direktive 2000/60/ES Komisija pri pripravi revidiranega predloga 
OSK in okvirne direktive o vodah upošteva priporočila različnih zainteresiranih strani 
(evropska podjetniška združenja, vključno s predstavniki malih in srednjih podjetij, nevladne 
organizacije). Tako priporočilo se uporablja za nadzorni seznam, ki je pripravljen v okviru 
revidiranega predloga, pri čemer se zagotovi sodelovanje vseh zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […] ter opredeli 
znanstveno utemeljen, tehničen in 
pregleden postopek za vključevanje snovi 
na seznam ali odstranitev snovi s 
seznama. Določena snov je lahko na
seznam vključena samo za omejeno 
obdobje in na podlagi znanstveno 
utemeljenih podatkov. 

Or. de

Predlog spremembe 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […] Prvi nadzorni 
seznam vključuje med drugim snovi, 
določene v Prilogi II k tej direktivi.
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Or. en

Predlog spremembe 132
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija prvi nadzorni seznam iz 
odstavka 1 sestavi do […] Pri sestavi 
prvega nadzornega seznama se upoštevajo 
med drugim snovi, določene v Prilogi II k 
tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 133
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

112 mesecev po sprejetju te direktive. 112 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. it
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Predlog spremembe 134
Kārlis Šadurskis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice lahko sodelujejo pri 
spremljanju teh snovi. Vsaka sodelujoča 
država članica snovi iz nadzornega 
seznama spremlja na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj 12 mesecev, ki se začne v
dvanajstih mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje držav članic v spremljanje snovi z nadzornega seznama bi moralo biti 
prostovoljno, kar bi omogočilo upoštevanje nacionalnih okoliščin (npr. možnost prisotnosti 
takih snovi, upravne in finančne zmogljivosti). Poleg tega bi lahko bil na voljo samo omejen 
nabor analitičnih metod za te snovi. Časovni okvir bi moral biti skladen z nacionalnimi 
postopki proračunskega načrtovanja.

Predlog spremembe 135
Rebecca Taylor

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice snovi iz nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 
obdobju najmanj 24 mesecev, ki se začne v
šestih mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.
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Or. en

Obrazložitev

Dve leti bosta dovolj za zanesljivo spremljanje podatkov.

Predlog spremembe 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ni izvedljivo, da bi se dejansko spremljanje začelo v roku 3 mesecev od vključitve snovi na 
nadzorni seznam. Vse dogovore z laboratoriji in osebjem za vzorčenje bo namreč mogoče 
skleniti šele, ko bo dejansko sestavljen seznam snovi. Postopki javnih razpisov in javnega 
naročanja bodo trajali kar nekaj časa.

Predlog spremembe 137
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice snovi iz nadzornega 
seznama spremljajo na izbranih 
reprezentativnih postajah za spremljanje v 

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

obdobju najmanj 12 mesecev, ki se začne v
petih mesecih po vključitvi snovi na 
nadzorni seznam.

Or. en

Obrazložitev

Države članice potrebujejo čas za vzpostavitev spremljanja novih snovi.

Predlog spremembe 138
Kārlis Šadurskis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica izbere vsaj eno 
postajo na geografskem področju s 
povprečno površino približno 15 000 km2 
in najmanj eno na državo članico.

Vsaka sodelujoča država članica izbere 
vsaj eno postajo za vsakih 40 000 km2 ali 
vsaj eno postajo za vsake 3 milijone 
prebivalcev.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da izberejo najustreznejšo porazdelitev postaj za 
spremljanje.

Predlog spremembe 139
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica izbere vsaj eno 
postajo na geografskem področju s 
povprečno površino približno 15 000 km2

Vsaka država članica izbere vsaj eno 
postajo na vsakih 40 000 km2 ali vsaj eno 
postajo za vsaka 2 milijona prebivalcev, 
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in najmanj eno na državo članico. karkoli pomeni večje število postaj, pri 
čemer zagotovi najmanj dve postaji.
Države članice lahko odločijo, da bodo 
število postaj omejile na 30 na državo 
članico.

Or. en

Obrazložitev

Število postaj za spremljanje snovi z nadzornega seznama v vsaki državi članici ne bi smelo 
biti odvisno samo od njene geografske velikosti, temveč bi bilo treba upoštevati tudi število 
prebivalstva. Tako bo število merilnih mest bolj primerno. To temelji na predlogu Sveta, 
vendar se namesto samo enega merilnega mesta na državo članico predvidita vsaj dve merilni 
mesti na državo članico. V primerjavi s predlogom Komisije bi to pomenilo zmanjšanje števila 
merilnih mest z 299 na 254, toda še vedno ne tako velikega zmanjšanja, kot ga predlaga 
poročevalec (na 241 merilnih mest).

Predlog spremembe 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica izbere vsaj eno 
postajo na geografskem področju s 
povprečno površino približno 15 000 km2

in najmanj eno na državo članico.

Vsaka država članica izbere vsaj eno 
postajo na geografskem območju s 
povprečno površino približno 20 000 km2

in najmanj eno na državo članico.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi zmanjšali znatne upravne stroške izvajanja.

Predlog spremembe 141
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 142
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni seznam je relevanten le, če se spremljanje izvaja dovolj pogosto, da so podatki 
reprezentativni. Spremljanje enkrat ali dvakrat na leto, kot predlaga poročevalec, statistično 
ni značilno, sploh glede na to, da se lahko emisije v vodo razlikujejo v različnih delih leta. 
Spremljanje bi morali izvesti vsaj enkrat v vsakem letnem času, torej enkrat na tri mesece. S 
tem bi tudi zmanjšali tveganje za vzorčenje v neustreznem času.
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Predlog spremembe 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Določene snovi, zlasti fitofarmacevtska sredstva, je treba spremljati večkrat na leto glede na 
vzorce uporabe. Zato bi morale države članice zagotoviti več spremljanj na leto, da bi 
pridobile zanesljive podatke.

Predlog spremembe 144
Rebecca Taylor

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri izbiri reprezentativnih postaj, 
pogostnosti in časa spremljanja za vsako 
snov države članice upoštevajo vzorce 
uporabe snovi. Spremljanje se mora izvesti 
vsaj enkrat na devet mesecev, da bi zajeli 
sezonska nihanja.

Or. en
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Obrazložitev

Pogostost spremljanja bi morali povečati, da bi omogočili zbiranje zanesljivih podatkov. V 
devetmesečnih intervalih bi lahko zbirali podatke v različnih delih leta, s čimer bi zajeli 
sezonska nihanja.

Predlog spremembe 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri izbiri reprezentativnih postaj, 
pogostnosti in časa spremljanja za vsako 
snov države članice upoštevajo vzorce 
uporabe snovi. Spremljanje se mora izvesti 
vsaj enkrat na leto. Za snovi, katerih 
spremljanje enkrat na leto lahko vodi v 
odsotnost ali pomanjkljivost podatkov ob 
upoštevanju vzorcev uporabe snovi, 
države članice zagotovijo več spremljanj 
na leto.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili kakovostne in zanesljive podatke, je treba določene snovi, zlasti 
fitofarmacevtska sredstva, spremljati večkrat na leto glede na vzorce uporabe.

Predlog spremembe 146
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem lahko države članice 
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na podlagi ocene tveganj odločijo, da ne 
bodo spremljale določenih snovi. Ta 
odločitev se sporoči Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Priprava nadzornega seznama bo prinesla dodatne stroške, zato bi bilo v tej fazi primerneje 
določiti, da je prostovoljna. Predlog Komisije o uvrstitvi 25 snovi na nadzorni seznam bi 
pomenil visoke stroške za države članice. Za začetek je veliko primerneje določiti nižje število 
snovi, ki ga je mogoče pozneje v fazi izvajanja prilagoditi.

Predlog spremembe 147
Kārlis Šadurskis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s pristopom, ki predvideva prostovoljno sodelovanje držav članic.

Predlog spremembe 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice o rezultatih spremljanja, 
izvedenega v skladu z odstavkom 4, 
poročajo Komisiji v 21 mesecih od 
vključitve snovi na nadzorni seznam in 
vsakih 12 mesecev po njej, medtem ko je 
snov uvrščena na seznam. Poročilo 
vključuje informacije o reprezentativnosti 
postaje in strategiji spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bodo potrebovale dovolj časa za obdelavo podatkov in poročanje o rezultatih.

Predlog spremembe 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Če rezultati spremljanja pokažejo, da je 
bila snov z nadzornega seznama zaznana 
v vsaj 3 državah članicah in lahko vzbuja 
zaskrbljenost, jo Komisija vključi v 
Prilogo I in sprejme ustrezne nadzorne 
ukrepe.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice izvajajo v zvezi s 
posamezno snovjo na nadzornem 
seznamu znanstveno potrjen sistem 
spremljanja v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi standardi, kot določa 
Direktiva 2009/90/ES.

Države članice o rezultatih spremljanja, 
izvedenega v skladu z odstavkom 4, 
poročajo Komisiji v 18 mesecih od 
vključitve snovi na nadzorni seznam. 
Komisija na podlagi rezultatov, ki jih 
pridobi od držav članic, in predhodno 
določenih meril utemelji nadaljnje 
spremljanje snovi vsakih 12 mesecev od 
vključitve snovi na nadzorni seznam, 
medtem ko je snov uvrščena nanj, in 
pozove zadevne zainteresirane strani, da 
podajo svoje pripombe. Poročilo vključuje 
informacije o reprezentativnosti postaje in 
strategiji spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bo nadzorni seznam služil svojemu namenu in se bo uporabljal učinkovito, morajo biti 
nanj uvrščene samo snovi, ki jih je nujno treba vključiti. V zvezi s tem bi se bilo treba tudi 
posvetovati z zainteresiranimi stranmi, da bodo vključeni vsi sektorji.

Predlog spremembe 151
Csaba Sándor Tabajdi
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice o rezultatih spremljanja, 
izvedenega v skladu z odstavkom 4, 
poročajo Komisiji v 18 mesecih od 
vključitve snovi na nadzorni seznam in 
vsakih 12 mesecev po njej, medtem ko je 
snov uvrščena na seznam. Poročilo 
vključuje informacije o reprezentativnosti 
postaje in strategiji spremljanja. Če 
rezultati spremljanja pokažejo, da so bile 
snovi z nadzornega seznama zaznane v 
vsaj 3 državah članicah, Komisija izvede 
nadzorne ukrepe v skladu s členom 5a.

Or. en

(Glej predlog spremembe 89 k členu 2, točka 3 a (novo))

Obrazložitev

Komisija izvaja nadzorne ukrepe, predvidene v zakonodaji o kemikalijah na ravni Skupnosti, 
ki zadeva nova onesnaževala. Kadar podatki o spremljanju pokažejo, da je mogoče snov najti 
v vsaj 3 državah članicah v količinah, ki lahko vzbuja zaskrbljenost, Komisija razmisli o 
vključitvi te snovi na seznam prednostnih snovi/prednostnih nevarnih snovi in po potrebi 
predlaga ustrezne nadzorne ukrepe.

Predlog spremembe 152
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2008/105/ES
Člen 8 b – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje 6 mesecev po 
prejemu teh poročil odstrani z nadzornega 
seznama vse snovi, za katere spremljanje 
pokaže, da ni ugotovitev v vsaj 10 državah 
članicah, pri čemer bi vsaj 5 % vzorcev v 
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vsaj 5 državah članicah doseglo ravni, ki 
so ekotoksikološko nevarne. Snov se 
odstrani z nadzornega seznama, če ocena 
tveganja v skladu s členom 16(2) 
Direktive 2000/60/ES potrdi, da snov na 
ravni Unije ne pomeni velikega tveganja 
za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša 
po vodnem okolju.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti jasna merila za odstranjevanje snovi z nadzornega seznama, kadar rezultati 
spremljanja kažejo, da ni dovolj razširjenih ugotovitev, da bi bili stroški nadaljnjega 
spremljanja v okviru nadzornega seznama še upravičeni. Prav tako bi se morali dogovoriti o 
procesu odstranjevanja snovi z nadzornega seznama, če je to upravičeno v okviru ocene 
tveganja.

Predlog spremembe 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte 
o določitvi tehničnih specifikacij za
spremljanje snovi na nadzornem seznamu 
in tehničnih oblik za poročanje Komisiji o 
rezultatih spremljanja in z njim povezanih 
informacijah. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 9(2).

6. Komisija sprejme tehnične oblike za 
poročanje Komisiji o rezultatih spremljanja 
in z njim povezanih informacijah. Komisija 
oblikuje smernice, vključno s tehničnimi 
specifikacijami, za lažje spremljanje snovi 
na nadzornem seznamu.

Or. en

Obrazložitev

Potrebne so enotne določbe o poročanju in tehnične oblike, da bi bili pridobljeni podatki 
jasni in natančni. Tako bi zagotovili zanesljivost in primerljivost informacij, omogočili 
hitrejše pridobivanje podatkov od držav članic in olajšali analizo podatkov. Prav tako bi 
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morala Komisija oblikovati smernice za poenostavitev tehničnih vidikov spremljanja, 
vzorčenja, analitičnih metod, zmogljivosti laboratorijev itd.

Predlog spremembe 154
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte 
o določitvi tehničnih specifikacij za 
spremljanje snovi na nadzornem seznamu 
in tehničnih oblik za poročanje Komisiji o 
rezultatih spremljanja in z njim povezanih 
informacijah. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 9(2).

6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte 
o določitvi tehničnih specifikacij za 
spremljanje snovi na nadzornem seznamu 
in tehničnih oblik za poročanje Komisiji o 
rezultatih spremljanja in z njim povezanih 
informacijah. Komisija pri pripravi 
tehničnih specifikacij upošteva 
priporočila strokovnjakov, kot določa člen 
16(5) Direktive 2000/60/ES. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 9(2). Tehnične 
specifikacije bi se morale uporabljati le, 
če za spremljanje zadevne snovi obstaja 
znanstveno potrjena metoda, usklajena na 
ravni Unije, v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi standardi, kot določa 
Direktiva 2009/90/ES.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 16(5) Direktive 2000/60/ES Komisija pri pripravi revidiranega predloga 
OSK in okvirne direktive o vodah upošteva priporočila različnih zainteresiranih strani 
(evropska podjetniška združenja, vključno s predstavniki malih in srednjih podjetij, nevladne 
organizacije). Tako priporočilo se uporablja za nadzorni seznam, ki je pripravljen v okviru 
revidiranega predloga, pri čemer se zagotovi sodelovanje vseh zainteresiranih strani. 
Spremljanje snovi je lahko uspešno le, če obstajajo dogovorjene znanstveno potrjene metode 
opredeljevanja in opazovanja teh snovi.
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Predlog spremembe 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija v skladu s členom 9 Uredbe 
(ES) št. 1367/2006 javnosti omogoči 
učinkovito sodelovanje že od zgodnje faze 
priprave nadzornega seznama in medija 
spremljanja. Komisija da javnosti v 
elektronski obliki na voljo vse zadevne 
informacije z namenom aktivnega in 
sistematičnega razširjanja informacij v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1367/2006.

Or. en

Predlog spremembe 156
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Vstavi se naslednji člen 8c:

„Člen 8c

Prehodne določbe glede obveznosti 
javnega obveščanja in poročanja

Za snovi s številkami 2, 15, 20, 22, 23, 34, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 in 48 v 
Delu A Priloge I k tej direktivi lahko 
države članice predstavijo informacije o 
kemijskem stanju v načrtih upravljanja 
povodja v skladu s členom 13 Direktive 
2000/60/ES ločeno od informacij o stanju 
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drugih snovi; v povezavi z zahtevami iz 
Oddelka 1.4.3 Priloge V k tej direktivi se v 
tem primeru splošno kemijsko stanje 
oceni in predstavi ločeno. To ne posega v 
cilje in zahteve iz členov 4(1), 11(3) in 
16(6) te direktive.

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2008/105/ES
Priloge II in III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Prilogi II in III se črtata. 11. Priloga II se nadomesti z besedilom iz 
Priloge IIa k tej direktivi, priloga III pa se
črta.

Or. en

(Glej predlog spremembe 222 k Prilogi II a (novo))

Predlog spremembe 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – opomba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 12 mesecev po sprejetju te direktive. 1 24 mesecev po sprejetju te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Čas za prenos bi moral odražati kompleksnost izvajanja zakonodaje in zahteve v smislu 
sredstev.
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Predlog spremembe 159
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – opomba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 12 mesecev po sprejetju te direktive. 1 12 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. it

Predlog spremembe 160
Carl Schlyter

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na prvi pododstavek države 
članice po začetku veljavnosti te direktive 
vključijo revidiran seznam prednostnih 
snovi in njihove OSK v prvo posodobitev 
načrta upravljanja povodij v skladu s 
členom 13 Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo svoje načrte upravljanja povodij posodobiti do oktobra 2015. 
Ključnega pomena je, da se pri tem upoštevajo revidirane prednostne snovi in njihovi OSK, 
da bi dosegli OSK do leta 2021, saj bodo sicer veljali šele leta 2027.


