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Amendamentul 161
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 3
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 3

Or. en

Justificare

Substanțele cu proprietăți care afectează sistemul endocrin suscită un nivel echivalent de 
îngrijorare. Ele pot afecta mediul acvatic în concentrații foarte reduse, fiind astfel necesare 
măsuri de încetare a deversărilor, a emisiilor și a pierderilor.

Amendamentul 162
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 3
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 3

Textul propus de Comisie

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Textul propus de Comisie

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X
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Or. it

Justificare

Substanțele cu proprietăți care provoacă tulburări ale sistemului endocrin dăunează mediului 
acvatic chiar și în concentrații foarte mici. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri 
pentru a stopa emisiile în mediul înconjurător. Octil fenolii au fost incluși în lista 
substanțelor candidate a REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
REACH vizează înlocuirea acestor substanțe. Acest aspect trebuie luat în considerare în 
contextul legislației privind apa în ceea ce privește desemnarea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită.

Amendamentul 163
Julie Girling, Cristian Silviu Bușoi, Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 12
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 12

Or. en

Justificare

Reclasificarea DEHP ca substanță periculoasă prioritară nu este justificată din punct de 
vedere juridic, deoarece această substanță nu îndeplinește criteriile PBT necesare pentru 
clasificarea substanțelor periculoase prioritare [articolul 2 punctul (30)]. De asemenea, 
reclasificarea propusă nu a ținut cont de procesul de autorizare REACH în curs de 
desfășurare: în februarie 2011, DEHP a fost inclus în anexa XIV. Data expirării este 
februarie 2015 și orice autorizare acordată de către Comisie pentru continuarea utilizării 
după această dată va fi pentru utilizări fără riscuri pentru apă.

Amendamentul 164
Kārlis Šadurskis

Textul propus de Comisie

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) X

Amendamentul

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)
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Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 12
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 12

Or. en

Justificare

Această substanță este autorizată în temeiul altui cadru de reglementare și este utilizată pe 
scară largă.

Amendamentul 165
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 20
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 20

Or. en

Justificare

Substanțele cu proprietăți care afectează sistemul endocrin suscită un nivel echivalent de 
îngrijorare. Ele pot afecta mediul acvatic în concentrații foarte reduse, fiind astfel necesare 
măsuri de încetare a deversărilor, a emisiilor și a pierderilor.

Textul propus de Comisie

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHF) X

Amendamentul

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHF)

Textul propus de Comisie

(20)  7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii săi

Amendamentul

(20)  7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii săi X
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Amendamentul 166
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 20
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 20

Or. it

Justificare

Substanțele cu proprietăți care provoacă tulburări ale sistemului endocrin dăunează mediului 
acvatic chiar și în concentrații foarte mici. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri 
pentru a stopa emisiile în mediul înconjurător. Octil fenolii au fost incluși în lista 
substanțelor candidate a REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
REACH vizează înlocuirea acestor substanțe. Acest aspect trebuie luat în considerare în 
contextul legislației privind apa în ceea ce privește desemnarea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită.

Amendamentul 167
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 25
Directiva 2000/60/CE
Anexa I – tabel – rândul 25

Or. en

Textul propus de Comisie

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii săi

Amendamentul

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii săi X

Textul propus de Comisie

(25) nu se aplică nu se aplică Octil fenoli

Amendamentul

(25) nu se aplică nu se aplică Octil fenoli X
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Justificare

Octil fenolul a fost inclus în lista substanțelor candidate prevăzută de REACH ca substanță 
cu nivel echivalent de îngrijorare din cauza proprietăților sale care afectează sistemul 
endocrin. Prin urmare, ea ar trebui, de asemenea, să fie inclusă ca substanță periculoasă 
prioritară în temeiul Directivei-cadru privind apa.

Amendamentul 168
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 25
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 25

Or. it

Justificare

Substanțele cu proprietăți care provoacă tulburări ale sistemului endocrin dăunează mediului 
acvatic chiar și în concentrații foarte mici. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri 
pentru a stopa emisiile în mediul înconjurător. Octil fenolii au fost incluși în lista 
substanțelor candidate a REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
REACH vizează înlocuirea acestor substanțe. Acest aspect trebuie luat în considerare în 
contextul legislației privind apa în ceea ce privește desemnarea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită.

Amendamentul 169
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 36
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 36

Textul propus de Comisie

(25) nu se aplică nu se aplică Octil fenoli

Amendamentul

(25) nu se aplică nu se aplică Octil fenoli X
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Or. en

Justificare

Cu chinoxifen – un pesticid autorizat – clasificat ca substanță periculoasă prioritară s-a 
produs o ruptură între Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și Directiva-cadru privind apa. 
Identificarea ca substanță periculoasă prioritară în temeiul Directivei-cadru privind apa 
prejudiciază procesul oficial de revizuire a autorizației și nu este conformă cu normele 
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Ca principiu fundamental, lex specialis ar 
trebui să aibă prioritate în fața lex generalis.

Amendamentul 170
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 36
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 36

Or. de

Amendamentul 171
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46

Textul propus de Comisie

(36) 124495-18-7 nu se aplică Chinoxifen X

Amendamentul

(36) 124495-18-7 nu se aplică Chinoxifen

Textul propus de Comisie

(36) 124495-18-7 nu se aplică Chinoxifen X

Amendamentul

(36) 124495-18-7 nu se aplică Chinoxifen
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. en

Justificare

Alfa-etinilestradiol nu ar trebui să fie inclus în Anexa X. Datele utilizate pentru această 
decizie erau limitate, lipsindu-le rigoarea științifică a testării standardizate conforme cu 
bunele practici de laborator cu efecte relevante pentru populație și cu date privind efectele 
din teren în concentrații relevante. Directiva-cadru privind apa nu este un instrument juridic 
adecvat pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar trebui să se țină 
seama de nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică. Etinilestradiol este 
componenta principală a tuturor contraceptivelor moderne care s-au dovedit a fi cele mai 
eficace.

Amendamentul 172
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 46

Or. it

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Amendamentul 173
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 46

Or. de

Amendamentul 174
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. en

Amendamentul 175
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. en

Amendamentul 176
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 46

Or. en

Justificare

Substanțele cu proprietăți care afectează sistemul endocrin suscită un nivel echivalent de 
îngrijorare. Ele pot afecta mediul acvatic în concentrații foarte reduse, fiind astfel necesare 
măsuri de încetare a deversărilor, a emisiilor și a pierderilor.

Amendamentul 177
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 46

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(46)  57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol X
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 46

Or. it

Justificare

Substanțele cu proprietăți care provoacă tulburări ale sistemului endocrin dăunează mediului 
acvatic chiar și în concentrații foarte mici. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri 
pentru a stopa emisiile în mediul înconjurător. Octil fenolii au fost incluși în lista 
substanțelor candidate a REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
REACH vizează înlocuirea acestor substanțe. Acest aspect trebuie luat în considerare în 
contextul legislației privind apa în ceea ce privește desemnarea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită.

Amendamentul 178
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. en

Justificare

Beta-estradiol nu ar trebui să fie inclus în Anexa X. Datele utilizate pentru această decizie 
erau limitate, fiind lipsite de rigoarea științifică a testării standardizate conforme cu bunele 

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

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

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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practici de laborator. 90 % din totalul emisiilor de estradiol sunt cauzate de excrementele 
naturale umane și animale, acest lucru neavând nicio legătură cu vreun tratament medical și 
nu poate să fie soluționat în mod rezonabil. Directiva-cadru privind apa nu este un 
instrument juridic adecvat pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar 
trebui să se țină seama de nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică.

Amendamentul 179
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 47

Or. it

Amendamentul 180
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. de

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 50-28-2 200-023-82 17-beta-estradiol

Amendamentul

eliminat
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Amendamentul 181
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. en

Amendamentul 182
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. en

Amendamentul 183
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 47

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 47

Or. en

Justificare

Substanțele cu proprietăți care afectează sistemul endocrin prezintă un nivel echivalent de 
îngrijorare. Ele pot afecta mediul acvatic în concentrații foarte reduse, fiind astfel necesare 
măsuri de încetare a deversărilor, a emisiilor și a pierderilor.

Amendamentul 184
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 47

Or. it

Justificare

Substanțele cu proprietăți care provoacă tulburări ale sistemului endocrin dăunează mediului 
acvatic chiar și în concentrații foarte mici. Prin urmare, este necesar să se adopte măsuri 
pentru a stopa emisiile în mediul înconjurător. Octil fenolii au fost incluși în lista 
substanțelor candidate a REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
REACH vizează înlocuirea acestor substanțe. Acest aspect trebuie luat în considerare în 

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

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

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

(47) 50-28-2 200-023-8 17-beta-estradiol X
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contextul legislației privind apa în ceea ce privește desemnarea substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită.

Amendamentul 185
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48

Or. en

Justificare

Diclofenac nu ar trebui să fie inclus în anexa X, deoarece datele utilizate pentru această 
decizie erau limitate, neavând la bază o evaluare științifică a riscurilor prin studii adecvate și 
efecte relevante pentru populație. Noile date privind păstrăvul curcubeu și peștele zebră, care 
au la bază standardul OCDE, confirmă faptul că diclofenacul nu este o substanță 
bioacumulativă și nu prezintă niciun risc în concentrații de până la 32 μg/l, de 300 de ori mai 
mare decât limita propusă. Directiva-cadru privind apa nu este un instrument juridic adecvat 
pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar trebui să se țină seama de 
nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică.

Amendamentul 186
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Or. it

Amendamentul 187
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48

Or. de

Amendamentul 188
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Or. en

Justificare

Includerea celor trei substanțe farmaceutice nu este justificată în mod adecvat de evaluarea 
impactului efectuată de Comisia Europeană. Există o lipsă generală de informații privind 
emisia și nivelul de prezență ale acestora în corpurile de apă. Pe de altă parte, includerea 
acestor substanțe în lista substanțelor prioritare nu rezolvă problema din cauza faptului că 
statele membre dispun în continuare de măsuri foarte limitate și costisitoare de depoluare la 
finalul procesului. 

Amendamentul 189
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48

Or. en

Amendamentul 190
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul

eliminat
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 a (nou)

Or. it

Amendamentul 191
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 b (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 b (nou)

Or. it

Amendamentul 192
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Anexă – tabel – rândul 48 a (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexă X – tabel – rândul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48a) 335-67-1 206-397-9 Acid perfluoroctanoic (PFOA) X

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48b) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A (BPA) X
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Or. en

Justificare

Comisia a intenționat inițial să propună ibuprofenul ca substanță prioritară, însă a renunțat 
după ce Comitetul științific și-a exprimat îndoiala în legătură cu soliditatea studiului privind 
stabilirea de SCM-uri. În același timp, Comitetul științific a declarat că există indicii conform 
cărora ibuprofenul afectează organismele acvatice chiar și la niveluri reduse, chiar sub 
SCM-ul pe care Comisia intenționa să-l propună. Ibuprofenul ar trebui să fie adăugat ca 
substanță prioritară, însă fără SCM pentru moment. Aceasta întrucât ibuprofenul trebuie 
distins de celelalte trei substanțe farmaceutice pentru care ar trebui stabilit un SCM.

Amendamentul 193
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 c (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 c (nou)

Or. it

Amendamentul 194
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48a) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48c) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
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Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 d (nou)

Or. it

Amendamentul 195
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 e (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 e (nou)

Or. it

Amendamentul 196
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48 f (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48d) 3380-34-5 222-182-2 Triclosan X

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48e) 34256-82-1 Acetoclor X
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Or. it

Amendamentul 197
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48 g (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48 g (nou)

Or. it

Amendamentul 198
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Anexa X – tabel - rândul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48f) 51218-45-2 Metolaclor

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48g) 94-75-7 Acid 2,4-diclorfenoxiacetic X

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48a) 1071-83-6 nu se aplică Glifosat X
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Or. de

Justificare

Glifosatul este un erbicid utilizat pe scară largă, cu efecte cronice asupra sănătății, care 
poate provoca, printre altele, cancer, malformații congenitale și daune neurologice. 
Alimentele conțin reziduuri de glifosat și, având în vedere faptul că este foarte solubil în apă, 
atât glifosatul, cât și produsul de degradare al acestuia, AMPA, se pot acumula în apele de 
suprafață și în apele potabile. Acesta este, de asemenea, toxic pentru multe organisme 
acvatice.

Amendamentul 199
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel - rândul 48 h (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48 h (nou)

Or. it

Amendamentul 200
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexa I – tabel – rândul 48 i (nou)
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – tabel – rândul 48 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48h) 1071-83-6 Glifosat X

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48i) Cianură de 
Na/K
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Or. it

Amendamentul 201
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Anexa I – nota de subsol 4
Directiva 2000/60/CE
Anexa X – nota de subsol 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 Numai tetra, penta, hexa și 
heptabromodifenileter (numere CAS: 
93703-48-1, 32534-81-9, 36483-60-0 și, 
respectiv, 68928-80-3).

eliminat

Or. en

Justificare

În contextul REACH, Regatul Unit doar a sugerat identificarea DecaBDE ca substanță PBT. 
Aceasta ar califica-o ca substanță periculoasă prioritară. Regatul Unit a fost însărcinat cu 
evaluarea riscurilor prezentate de DecaBDE timp de mai mulți ani; prin urmare, nu ar face 
această propunere dacă nu ar exista argumente solide în favoarea sa. OctaBDE face deja 
obiectul unor restricții prevăzute de REACH din cauza proprietăților sale PBT. DecaBDE, 
precum și OctaBDE se descompun în congeneri bromurați mai slabi care sunt deja clasificați 
ca substanțe periculoase prioritare, astfel că întreaga familie ar trebui să fie identificată ca 
substanțe periculoase prioritare.

Amendamentul 202
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 3
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – partea A – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unitate: [µg/l] pentru coloanele (4) - (7) Unitate: [µg/l] pentru coloanele (4) - (7)

În cazul cadmiului și al mercurului, SCM 
se referă la concentrația de substanțe 
dizolvate, și anume la faza dizolvată a 
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unui eșantion de apă obținut prin filtrarea 
cu ajutorul unui filtru de 0,45 μm sau 
prin orice altă tratare anterioară 
echivalentă.

Or. en

Justificare

Pentru claritatea textului.

Amendamentul 203
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 20
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 20

Or. it

Justificare

Consolidarea actualelor valori.

Amendamentul 204
Riikka Manner, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 23
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 23

Textul propus de Comisie

(20) Plumb și compușii săi 7439-92-1 1,2 1,3 14 14

Amendamentul

(20) Plumb și compușii săi 7439-92-1 7,2 7,2 nu se aplică nu se aplică
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Or. fi

Justificare

Propunerea Comisiei privind reducerea valorii-limită prevăzute de standardul de calitate a
mediului pentru nichel de la 20 μg/l la 4 μg/l este prea strictă. Scoarța terestră conține prin 
natura sa metale precum nichel care se dizolvă în apă fără a afecta organismul uman și, în 
anumite state membre, nivelul natural de fond al nichelului depășește noile standarde de 
mediu propuse. Valoarea-limită a nichelului permisă în apa potabilă este de 20 μg/l 
(Directiva 98/83/UE a Consiliului) și, prin urmare, adoptarea unei valori-limită mai stricte 
pentru mediul acvatic nu se justifică.

Amendamentul 205
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Or. en

Textul propus de Comisie

(23) Nichel și 
compușii săi

7440-02-0 413 8,6 34 34

Amendamentul

(23) Nichel și 
compușii săi

7440-02-0 20 20 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Textul propus de Comisie

(46) 17alfa-
etinilestra
diol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Justificare

Alfa-etinilestradiol nu ar trebui să fie inclus în anexa X. Datele utilizate pentru această 
decizie erau limitate, lipsindu-le rigoarea științifică a testării standardizate conforme cu 
bunele practici de laborator cu efecte relevante pentru populație și cu date privind efectele 
din teren în concentrații relevante. Directiva-cadru privind apa nu este un instrument juridic 
adecvat pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar trebui să se țină 
seama de nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică. Etinilestradiol este 
componenta principală a tuturor contraceptivelor moderne care s-au dovedit a fi cele mai 
eficace.

Amendamentul 206
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – tabel - rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 46

Or. it

Amendamentul 207
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Textul propus de Comisie

(46) 17-alfa-
etinilestradiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Or. de

Amendamentul 208
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2000/60/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Or. en

Amendamentul 209
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 46
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 46

Textul propus de Comisie

(46) 17-alfa-
etinilestr
adiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(46) 17alfa-
etinilestradiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Or. en

Justificare

Nu există o evaluare suficientă pentru includerea acestor substanțe farmaceutice în lista 
substanțelor prioritare. 

Amendamentul 210
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 47

Or. en

Justificare

Beta-estradiol nu ar trebui să fie inclus în anexa X. Datele utilizate pentru această decizie 
erau limitate, fiind lipsite de rigoarea științifică a testării standardizate conforme cu bunele 
practici de laborator. 90 % din totalul emisiilor de estradiol sunt cauzate de excrementele 
naturale umane și animale, acest lucru neavând nicio legătură cu vreun tratament și nu poate 
să fie soluționat în mod rezonabil. Directiva-cadru privind apa nu este un instrument juridic 
adecvat pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar trebui să se țină 

Textul propus de Comisie

(46) 17alfa-
etinilestradiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 17beta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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seama de nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică.

Amendamentul 211
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – tabel - rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 47

Or. it

Amendamentul 212
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II – tabel - rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 47

Or. de

Textul propus de Comisie

(47) 17-beta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 17-beta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Amendamentul 213
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 47
Directiva 2000/60/CE
Anexa I – tabel – rândul 47

Or. en

Amendamentul 214
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 47
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 47

Or. en

Justificare

Nu există o evaluare suficientă pentru includerea acestor substanțe farmaceutice în lista 
substanțelor prioritare. 

Textul propus de Comisie

(47) 17beta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(47) 17beta-
estradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Amendamentul 215
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 48

Or. en

Justificare

Diclofenac nu ar trebui să fie inclus în anexa X, deoarece datele utilizate pentru această 
decizie erau limitate, neavând la bază o evaluare științifică a riscurilor prin studii adecvate și 
efecte relevante pentru populație. Noile date privind păstrăvul curcubeu și peștele zebră, care 
au la bază standardul OCDE, confirmă faptul că diclofenacul nu este o substanță 
bioacumulativă și nu prezintă niciun risc în concentrații de până la 32 μg/l, de 300 de ori mai 
mare decât limita propusă. Directiva-cadru privind apa nu este un instrument juridic adecvat 
pentru a reglementa produsele farmaceutice, în cazul cărora ar trebui să se țină seama de 
nevoile medicale și de beneficiile pentru sănătatea publică.

Amendamentul 216
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – tabel - rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa II – tabel – rândul 48

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat



AM\919252RO.doc 33/40 PE496.465v04-00

RO

Or. it

Amendamentul 217
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II – tabel - rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel - rândul 48

Or. de

Amendamentul 218
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48
Directiva 2000/60/CE
Anexa I – tabel – rândul 48

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Justificare

Includerea celor trei substanțe farmaceutice nu este justificată în mod adecvat de evaluarea 
impactului efectuată de Comisia Europeană. Există o lipsă generală de informații privind 
emisia și nivelul de prezență ale acestora în corpurile de apă. Pe de altă parte, includerea 
acestor substanțe în lista substanțelor prioritare nu rezolvă problema din cauza faptului că 
statele membre dispun în continuare de măsuri foarte limitate și costisitoare de depoluare la 
finalul procesului. 

Amendamentul 219
Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 48

Or. en

Justificare

Nu există o evaluare suficientă pentru includerea acestor substanțe farmaceutice în lista 
substanțelor prioritare. 

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se aplică nu se aplică

Amendamentul

eliminat

Textul propus de Comisie

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 nu se 
aplică

nu se 
aplică

Amendamentul

eliminat
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Amendamentul 220
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Anexa II – tabel – rândul 48 a (nou)
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – tabel – rândul 48 a (nou)

Or. de

Justificare

Comisia ar trebui să sugereze SCM-urile pentru glifosat în cadrul următoarei revizuiri a 
listei substanțelor prioritare.

Amendamentul 221
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Anexa II – nota de subsol 5
Directiva 2008/105/CE
Anexa I – Partea A – nota de subsol 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 Pentru grupul de substanțe prioritare 
reprezentat de difenileterii bromurați 
(nr. 5), SCM-urile trebuie comparate cu 
suma concentrațiilor congenerilor cu 
numerele 28, 47, 99, 100, 153 și 154.

5 Pentru grupul de substanțe prioritare 
reprezentat de difenileterii bromurați 
(nr. 5), SCM-urile trebuie comparate cu 
suma concentrațiilor congenerilor cu 
numerele 28, 47, 99, 100, 153 și 154. Cu 
ocazia următoarei revizuiri a listei 
substanțelor prioritare, Comisia va revizui 
SCM-urile pentru difenileterii bromurați 
pe baza tuturor congenerilor relevanți ai 
difenileterilor bromurați.

Or. en

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48a) Glifosat 1071-83-6 nu se 
aplică

nu se 
aplică

nu se 
aplică

nu se 
aplică
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Justificare

Comisia nu poate stabili un SCM numai pentru anumiți difenileteri bromurați, chiar dacă 
întreaga familie este clasificată ca substanță prioritară în anexa I. Nota de subsol 4 din anexa 
I se referă numai la calitatea de substanță periculoasă prioritară, nu și la includerea ca atare 
în listă. În mod ideal, SCM-ul corect pentru întreaga familie ar trebui să fie deja stabilit în 
timpul procedurii legislative. Dacă acest lucru nu este posibil, Comisia ar trebui să fie 
obligată să procedeze astfel cu ocazia următoarei revizuiri a substanțelor prioritare.

Amendamentul 222
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIa
„ANEXA II 

– Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004;
– Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006;
– Directiva 98/8/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 februarie 1998;
– Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2012;
– Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009;
– Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009;
– Directiva 2010/75/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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24 noiembrie 2010;
– Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 decembrie 2010;”
– Directiva 2010/84/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
15 decembrie 2010.”

Or. en

(A se vedea amendamentul 91 la articolul 2 punctul 3a (nou) și amendamentul 157 la 
articolul 2 punctul 11)

Amendamentul 223
Christa Klaß, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
ANEXA IIa

„ANEXA II
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței
1066-51-9 nu se aplică Acid amino-metil fosfonic (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepin
57-12-5 nu se aplică Cianură liberă
1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc și compușii săi
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiol
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
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__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
2 Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
(EINECS) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).”

Or. de

Amendamentul 224
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului
ANEXA IIa

„ANEXA II 
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței
1066-51-9 nu se aplică Acid amino-metil fosfonic (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepin
57-12-5 nu se aplică Cianură liberă
1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc și compușii săi
94-75-7 202-361-1 Acid 2,4-diclorfenoxiacetic
34256-82-1 nu se aplică Acetoclor
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
2 Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
(EINECS) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).”

Or. en

Justificare

Pentru a facilita introducerea mecanismului listei de supraveghere, este adecvat să se indice 
o serie de substanțe care ar putea prezenta motive de îngrijorare și în cazul cărora ar fi util 
să se colecteze informații de monitorizare suplimentare prin intermediul listei de 
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supraveghere. Autorizarea anumitor substanțe a fost deja sau va fi respinsă în scurt timp, deși 
ele apar în mod regulat în monitorizările calității apei. Aceasta justifică monitorizarea 
permanentă și prezența lor pe lista de supraveghere.

Amendamentul 225
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Directiva 2008/105/CE
Anexa II (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului
ANEXA IIa

„ANEXA II 
SUBSTANȚELE CARE TREBUIE INCLUSE, PRINTRE ALTELE, ÎN PRIMA LISTĂ DE 

SUPRAVEGHERE ELABORATĂ DE COMISIE

Număr CAS1 Număr UE2 Denumirea substanței
1066-51-9 nu se aplică Acid amino-metil fosfonic (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepin
57-12-5 nu se aplică Cianură liberă
1071-83-6 213-997-4 Glifosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zinc și compușii săi
60-00-4 200-449-4 Acid etilendiamino tetracetic (EDTA)
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
2 Număr UE: Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
(EINECS) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS).”

Or. en

Justificare

EDTA este un agent chelator utilizat ca agent sinergic esențial, care stimulează activitatea 
complexului pesticid-moluscocid metal/EDTA care atacă melcii. Studiile recente au 
demonstrat că EDTA este larg răspândit în apele europene, este extrem de persistentă și 
crește mobilitatea metalelor grele în sol. Metalele grele mobilizate rapid se infiltrează și pot 
cauza contaminarea apei freatice, afectând largi grupuri de populație, inclusiv copiii. 
Includerea EDTA în prima listă de supraveghere ar furniza date valoroase cu privire la 
impactul agenților chelatori persistenți asupra apelor freatice în UE.
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