
PR\909091BG.doc PE492.914v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/0429(COD)

17.7.2012

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по 
отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за 
водите
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Richard Seeber



PE492.914v01-00 2/32 PR\909091BG.doc

BG

PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на 
приоритетните вещества в областта на политиката за водите
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0876),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0026/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
23 май 2012 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че при прегледа на списъка на приоритетните вещества 
следва винаги да се вземат под внимание социално-икономическите фактори в 
допълнение към научните данни и екологичните условия, както се изисква за цялата 
политика на ЕС в областта на околната среда.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Новооткритите приоритетни 
вещества и техните СКОС, както и 
актуализираните СКОС за 
съществуващите приоритетни 
вещества, определени в настоящата 
директива, следва да се вземат под 
внимание в програмите от мерки и 
планове за управление на речните 
басейни, следващия път когато те са 
преразглеждат и актуализират 
съгласно сроковете, посочени 
съответно в член 11, параграф 8 и 
член 13, параграф 7 от 
Директива 2000/60/ЕО. За добро 
химично състояние СКОС следва да 
бъдат изпълнени до края на 
съответния 6-годишен цикъл на плана 
за управление на речни басейни, без да 
се засягат разпоредбите на член 4, 
параграфи 4 — 9 от Директива 
2000/60/ЕО, в които, наред с другото, 
са  включват разпоредби за 
удължаване на крайния срок за 
постигане на добро химично 
състояние или постигане на по-малко 
строги екологични цели за конкретни 
водни обекти, въз основа на 
прекомерни разходи и/или социално-
икономически потребности, при 
положение че липсва по-нататъшно 
влошаване в състоянието на 
засегнатите водни обекти.

Or. en

Обосновка

Следва да се посочи изрично, че държавите членки трябва да прилагат СКОС за нови 
вещества и актуализираните СКОС за съществуващи вещества, като се започне със 
следващата актуализация на програмите от мерки и на плановете за управление на 
речните басейни, която ще се осъществи през 2015 г., с цел да се постигне добро 
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химично състояние по отношение на тези вещества не по-късно от 2021 г. Освен 
това, въз основа на социално-икономически фактори държавите членки могат да 
оправдаят удължаването на сроковете или по-малко строгите цели.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Не е целесъобразно да се 
определят СКОС за някои вещества, 
свързани с  фармацията, които са 
били добавени към списъка на 
приоритетните вещества. 
Мониторингът на тези вещества 
следва да предостави по-широки 
научни данни на Комисията, която да 
предложи съответните СКОС в 
контекста на следващия преглед на 
списъка на приоритетните вещества 
в съответствие с член 16, параграф 4 
от Директива 2000/60/ЕО. Тези СКОС 
следва да бъдат взети предвид при 
прегледа на програмите от мерки и 
планове за управление на речните 
басейни, когато в последствие те се 
преразглеждат и актуализират 
съгласно сроковете, посочени 
съответно в член 11, параграф 8 и 
член 13, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО. За постигането на добро 
химично състояние СКОС следва да 
бъдат изпълнени до края на 
съответния 6-годишен цикъл на плана 
за управление на речни басейни, без да 
се засягат разпоредбите на член 4, 
параграфи 4 — 9 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Не следва веднага да се установяват СКОС за някои вещества, които са от значение 
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за фармацията. Наличието на тези вещества в списъка на приоритетните вещества 
ще позволи събиране на надеждни изчерпателни данни, чийто анализ ще допринесе за 
оценки на риска, като надлежно отчетат здравните  ползи от тях. Комисията следва 
да предложи СКОС за тези вещества в следващото преразглеждане на списъка през 
2016 г., а през 2021 г. в плановете за управление на речните басейни следва да бъдат 
включени подходящи мерки, с цел постигане на СКОС до 2027 г.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Стратегиите за контрол на 
химическото замърсяване на
повърхностните води при източника 
—  включително специфичните за 
съответното вещество мерки по 
силата на Регламент (ЕО) № 
1907/2006, Регламент (ЕО) № 
1107/2009 и Регламент (ЕС) № 
528/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди1 — създадени 
като се отчитат социално-
икономическите фактори, могат да 
позволят на държавите членки да 
постигнат целите на 
Директива 2000/60/ЕО по 
икономически, социално и екологично 
ефективен начин, като се избегнат 
непропорционални разходи. Ето защо 
следва да се укрепи съгласуваността 
между Директива 2000/60/EО, 
горепосоченото законодателство и 
друго съответно законодателство с 
цел да се осигури подходящо прилагане 
на механизмите за контрол при 
източника.
1 OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки се намират в най-изгодна позиция да решат кои мерки могат да 
бъдат приложени по икономически най-ефективен начин за постигане на целите на 
РДВ, чрез прилагане по-специално на механизми за контрол при източника, които вече 
са налични в съществуващото законодателство на ЕС и които вземат под внимание 
социално-икономическите фактори.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът следва да се 
адаптира към пространствената и 
времева скала на очакваното колебание 
в концентрациите. Предвид очакваното 
широко разпределение и дългите 
периоди на възстановяване, свързани с 
реагиращите като повсеместно 
разпространени УБТ вещества, 
държавите членки следва да могат да 
намаляват броя на местата за 
мониторинг и/или честотата на 
мониторинг за тези вещества, при 
условие че са налице солидни 
статистически базови данни от 
мониторинг.

(14) Мониторингът следва да се 
адаптира към пространствената и 
времева скала на очакваното колебание 
в концентрациите. Предвид очакваното 
широко разпределение и дългите 
периоди на възстановяване, свързани с 
реагиращите като повсеместно 
разпространени УБТ вещества, 
държавите членки следва да могат да 
намаляват броя на местата за 
мониторинг и/или честотата на 
мониторинг за тези вещества до 
минималното равнище, достатъчно 
за надежден анализ на дългосрочните 
тенденции, при условие че са налице 
солидни статистически базови данни от 
мониторинг.

Or. en

Обосновка

Полезно е да се определи минимална честота на наблюдение, която трябва да се 
прилага за повсеместно присъстващи, устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
вещества.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Необходим е нов механизъм, който 
да осигурява на Комисията целева 
висококачествена мониторингова 
информация за концентрацията на 
вещества във водната среда с внимание, 
насочено към новопоявили се 
замърсители и вещества, за които 
наличните данни от мониторинг не са 
достатъчно качествени за целите на 
оценката на риска. Новият механизъм 
трябва да улесни събирането на такава 
информация от речните басейни в целия 
Съюз. За да поддържа разходите за 
мониторинг в разумни нива, механизмът 
следва да е насочен към ограничен брой 
вещества, включени временно в списък 
за наблюдение, и към ограничен брой 
места за мониторинг, но да дава 
представителни статистически 
значими данни, подходящи за целите на 
процеса на приоритизиране в Съюза. 
Списъкът следва да е динамичен, да 
бъде ограничена неговата валидност 
във времето, да отразява нова 
информация за потенциалните рискове, 
които представляват новопоявили се 
замърсители, и да възпрепятства по-
дълъг от необходимия мониторинг на 
съответните вещества. За да се улесни 
създаването на механизъма, е от 
полза определен брой вещества, за 
които данните от наблюдения са 
недостатъчни, а наличната 
информация показва, че те могат да 
представляват риск за или 
посредством водната среда, вече да 
бъдат посочени, като бъдат 
включени в първия списък за 
наблюдение.

Or. en
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Обосновка

Механизмът на списъка за наблюдение може да бъде подобрен, като се гарантира 
неговия динамичен характер, а неговото създаване може да стане по-ефективно като 
вече се посочат определени вещества, които пораждат опасения, които да бъдат 
включени в него.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) По отношение на 
представянето на химичното 
състояние съгласно раздел 1.4.3 от 
приложение V към 
Директива 2000/60/ЕО, за целите на 
първата актуализация на програмите 
от мерки и на плановете за 
управление на речните басейни, които 
трябва да бъдат извършени съгласно 
член 11, параграф 8 и член 13, 
параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, 
на държавите членки следва да бъде 
позволено да представят по отделно 
въздействието на нови приоритетни 
вещества и въздействието на 
съществуващи вещества върху 
химичното състояние с 
актуализирани СКОС, така че 
въвеждането на нови изисквания да не 
се възприема погрешно като 
влошаване на химичното състояние 
на повърхностните води. В 
допълнение към задължително 
изискваната карта, съдържаща данни 
за всички вещества, би могло да се 
създадат две допълнителни карти, 
като на едната от тях бъдат 
отбелязани само новите вещества и 
съществуващите вещества с 
актуализирани СКОС, а на другата 
бъдат отбелязани останалите 
вещества.
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Or. en

Обосновка

Картите, представящи химичното състояние на повърхностните води, следва да не 
бъдат покрити в червено (т.е. да показват неуспех в достигането на добро 
състояние), само заради допълнителното въвеждане на нови вещества или 
актуализирани СКОС за съществуващи вещества: следователно на държавите членки 
следва да бъде позволено да представят отделни карти за тези вещества за срока на 
следващия цикъл на плана за управление на речните басейни от 2015 до 2021 г.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Предоставянето на достъп на 
широката общественост до 
своевременна и точна информация 
относно състоянието на 
европейските повърхностни води и на 
постиженията на стратегиите за 
борба с химическото замърсяване има 
важно значение. С оглед укрепване на 
достъпността и прозрачността на 
тази информация във всяка държава 
членка следва да се създаде достъп до 
единен уебсайт, предоставящ 
информация относно плановете за 
управление на речните басейни, 
техните прегледи и актуализации.

Or. en

Обосновка

Гражданите имат право да бъдат информирани своевременно и изчерпателно за 
състоянието на водите в ЕС и постиженията на стратегиите, въведени за борба с 
химическото замърсяване. Едно чувствително и информирано общественото мнение 
представлява ключ към успех в областта на политиката за водите.
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

(Вж. изменението към съображение 23)

Обосновка

Изготвянето на технически спецификации за мониторинг е съществена част от 
функционирането на списъка за наблюдение, така че то следва да се осъществява 
посредством делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да осигури еднакви условия на 
прилагане на настоящата директива, по 
отношение на методите за 
мониторинг, използвани за 
мониторинг на веществата от 
списъка за наблюдение и на форматите 

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

изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. en

(Виж изменението към съображение 21)

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2
Директива 2008/105/ЕО
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Посредством информационни и 
комуникационни дейности 
държавите членки оповестяват на 
гражданите на Съюза резултатите и 
въздействието на мерките, приети с 
оглед предотвратяване на 
замърсяването на повърхностните 
води, по-специално чрез създаването 
на единен уебсайт, предоставящ 
информация и достъп до 
актуализираните планове за 
управление на речните басейни, 
изготвени съгласно член 13, параграф 
7 от Директива 2000/60/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Гражданите имат право да бъдат информирани своевременно и изчерпателно за 
състоянието на водите в ЕС и за постиженията на стратегиите, въведени за борба с 
химическото замърсяване. Едно чувствително и информирано общественото мнение 
представлява ключ към успех в областта на политиката за водите.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) да извършват не толкова интензивен 
мониторинг, колкото се изисква за 
приоритетни вещества в съответствие с 
член 3, параграф 4 от настоящата 
директива и приложение V към 
Директива 2000/60/ЕО поне веднъж на 
всеки три години, с цел да се осигурят 
достатъчно данни за анализ на 
дългосрочните тенденции в 
съответствие с член 3, параграф 6,
при условие че мониторингът е 
представителен и вече съществуват 
солидни статистически базови данни по 
отношение на наличието на тези 
вещества във водната среда, които 
обхващат най-малко един шестгодишен 
цикъл на планиране на управлението на 
речния басейн.

Or. en

Обосновка

Минималната честота на наблюдение, която трябва да се прилага за повсеместно 
присъстващи устойчиви, биоакумулативни и токсични вещества, следва да бъде ясно 
определена.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 - параграф 6
Директива 2008/105/ЕО
Член 8б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията изготвя списък за 
наблюдение на вещества, за които се 
събират данни от мониторинг на 
територията на целия Съюз с цел 
подпомагане, в допълнение към 
данните от програмите за 
мониторинг и характеризиране 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/ЕО на бъдещите дейности по 
приоритизиране в съответствие с член 
16, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че списъкът за наблюдение ще представлява допълнителен 
инструмент към вече съществуващите, за подкрепа на бъдещи приоритети, 
упражнения и прегледи на списъка на приоритетните вещества.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 - параграф 6
Директива 2008/105/ЕО
Член 8б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 относно 
изготвянето на списъка за наблюдение, 
посочен в параграф 1 от настоящия член 
и технически спецификации за 
мониторинг на веществата в списъка 
за наблюдение. Списъкът за 
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наблюдение, следва да бъде валиден за 
период от четири години, считано от 
датата на неговото приемане или до 
изготвянето на нов списък от 
Комисията.

Or. en

(Вж. изменението, което се позовава на член 8б, параграф 6.)

Обосновка

Срокът на валидност на списъка за наблюдение не следва да бъде безкраен, с цел да се 
подобри неговият динамичен характер и да се подчертае, че вещества не следва да 
останат в списъка по-дълго, отколкото е необходимо. В допълнение изготвянето на 
технически спецификации за мониторинг представлява съществена част от 
функционирането на списъка за наблюдение, така че следва да се осъществява чрез 
делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

1 12 месеца след приемането на 
настоящата директива.

12 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива

Or. en

Обосновка

За да се улесни създаването на механизъма на списъка за наблюдение, е целесъобразно 
да се посочат редица вещества, за които е възможно да възникнат опасения, и за 
които вече се знае, че събирането на допълнителни данни от наблюдение, чрез списъка 
за наблюдение, ще бъде от полза.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки извършват 
мониторинг на всяко вещество от 
списъка за наблюдение в избрани 
представителни станции за мониторинг 
за период от най-малко 12 месеца, който 
започва в срок от 6 месеца от 
включването на съответното вещество в 
списъка за наблюдение. 

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави времето, което им е необходимо за 
организация на наблюдението на нови вещества и по-специално, когато списъкът на 
наблюдаваните вещества се променя динамично с течение на времето.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция на средно 15 000 km2
географска площ, с минимално една 
станция на държава членка.

Всяка държава членка избира най-малко 
една станция за наблюдение, плюс 
една станция на средно 20 000 km2
географска площ.

Or. en

Обосновка

Предложеният метод за изчисляване на броя на станциите за мониторинг позволява 
по-балансирано разпределение между държавите членки с много различни площи. 
Методът постига много сходни резултати с други методи, които изрично отчитат 
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общото население на всяка държава членка, но е по-ясен и по-лесен за прилагане.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Честотата на мониторинга следва да се увеличи, за да се позволи събирането на 
статистически значим набор от данни, по-специално тъй като броят на станциите 
за мониторинг е ограничен.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 - параграф 6
Директива 2008/105/ЕО
Член 8б - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

(Вж. изменението, което се позовава на член 8б, параграф 2.)

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 6 а (нов)
Директива 2008/105/ЕО
Член 8в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Добавя се следният член 8в:
„Член 8в
Преходни разпоредби за информиране 
на обществеността и отчитане
Държавите членки могат да 
представят информация за 
химичното състояние на 
веществата, обозначени с номера 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 и 48 в част А от 
приложение І към настоящата 
директива, отделно от това на 
останалите вещества за целите на 
първата актуализация на плановете 
за управление на речните басейни и в 
съответствие с член 13, параграф 7 
от Директива 2000/60/ЕО, без да се 
засягат изискванията на точка 1.4.3 
на приложение V към посочената 
директива относно представянето на 
общото химическо състояние и на 
целите и задълженията, посочени в 
член 4, параграф 1, буква а), член 11, 
параграф 3, буква к) и 16, параграф 6 
на тази директива.“

Or. en

Обосновка

Картите, представящи химичното състояние на повърхностните води, следва да не 
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бъдат покрити в червено (т.е. да показват неуспех в достигането на добро 
състояние), само заради допълнителното въвеждане на нови вещества или 
актуализирани СКОС за съществуващи вещества: тази преходна разпоредба 
позволява на държавите членки да представят допълнително отделни карти за тези 
вещества за срока на следващия цикъл на плана за управление на речните басейни от 
2015 до 2021 г.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 10 а (нов)
Директива 2008/105/ЕО
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Приложение II се заменя с 
текста, съдържащ се в приложение 
IIа към настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Предлага се приложение със списък на вещества, които да бъдат включени в първия 
списък за наблюдение.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 - параграф 11
Директива 2008/105/ЕО
Приложения II и III

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Приложения II и III се заличават. 11. Приложение III се заличава.

Or. en
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

112 месеца след приемането на 
настоящата директива.

112 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до точки 1, 2, 5, 9 и 10 
на член 2 от настоящата директива, 
държавите членки прилагат за първи 
път разпоредбите за преглед и 
актуализация на програмите от 
мерки и плановете за управление на 
речните басейни, извършвани в 
съответствие с член 11, параграф 8 и 
член 13, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Следва да се посочи изрично, че държавите членки трябва да прилагат СКОС за нови 
вещества и актуализираните СКОС за съществуващи вещества, като се започне със 
следващата актуализация на програмите от мерки и на плановете за управление на 
речните басейни, която ще се осъществи през 2015 г., с цел да се постигне добро 
химично състояние по отношение на тези вещества не по-късно от 2021 г.

Изменение 25

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица – ред 46
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Текст, предложен от Комисията
(46) 17алфа-

етинилестра
диол

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Не се 
прилага

Не се 
прилага

Изменение, внесено от Парламента

(46) 617алфа-
етинилестра
диол

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 В съответствие с член 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, Комисията предлага 
СКОС за тези вещества в контекста на следващия преглед на списъка на 
приоритетните вещества. Тези СКОС се вземат предвид при последващо 
преразглеждане на програмите от мерки и планове за управление на речните басейни, в 
съответствие с член 11, параграф 8 и член 13, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, с 
оглед постигане на добро химично състояние на повърхностните води на тези 
вещества, не по-късно от края на съответния 6-годишен цикъл на плана за управление 
на речни басейни, без да се засягат разпоредбите на член 4, параграфи 4 — 9 от 
Директива 2000/60/ЕО. Чрез дерогация от член 16, параграф 8 от Директива 
2000/60/ЕО, датата за тези вещества, посочена в последното изречение на член 16, 
параграф 8 от Директива 2000/60/ЕО, е 27 декември 2016 г.

Or. en

Обосновка

Не следва веднага да се установяват СКОС за веществата, които са от значение за 
фармацията. Присъствието в списъка на приоритетните вещества ще позволи 
събирането на изчерпателни данни за оценки на риска, като надлежно се вземат 
предвид ползите за здравето от веществата. Комисията следва да предложи СКОС 
за тези вещества в следващото преразглеждане на списъка през 2016 г., а през 2021 г., 
в плановете за управление на речните басейни следва да бъдат включени подходящи 
мерки, с цел изпълнение на СКОС до 2027 г. Последното изречение в бележка под линия
се добавя, за да се гарантира, че при отсъствие на споразумение в ЕС, държавите 
членки не определят СКОС преди 2021 г.

Изменение 26

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица – ред 47

Текст, предложен от Комисията
(47) 17бета-

естрадиол
50-28-2 4 10-4 8 10-5 Не се 

прилага
Не се 
прилага

Изменение, внесено от Парламента
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(47) 17бета-
естрадиол

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 В съответствие с член 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, Комисията предлага 
СКОС за тези вещества в контекста на следващия преглед на списъка на 
приоритетните вещества. Тези СКОС се вземат предвид при последяващо 
преразглеждане на програмите от мерки и планове за управление на речните басейни, в 
съответствие с член 11, параграф 8 и член 13, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, с 
оглед постигане на добро химично състояние на повърхностните води на тези 
вещества, не по-късно от края на съответния 6-годишен цикъл на плана за управление 
на речни басейни, без да се засягат разпоредбите на член 4, параграфи 4 — 9 от 
Директива 2000/60/ЕО. Чрез дерогация от член 16, параграф 8 от Директива 
2000/60/ЕО, датата за тези вещества, посочена в последното изречение на член 16, 
параграф 8 от Директива 2000/60/ЕО, е 27 декември 2016 г.

Or. en

Обосновка

Не следва веднага да се установяват СКОС за веществата, които са от значение за 
фармацията. Присъствието в списъка на приоритетните вещества ще позволи 
събирането на изчерпателни данни за оценки на риска, като надлежно се вземат 
предвид ползите за здравето от веществата. Комисията следва да предложи СКОС 
за тези вещества в следващото преразглеждане на списъка през 2016 г., а през 2021 г., 
в плановете за управление на речните басейни следва да бъдат включени подходящи 
мерки, с цел изпълнение на СКОС до 2027 г. Последното изречение в бележка под линия 
се добавя, за да се гарантира, че при отсъствие на споразумение в ЕС, държавите 
членки не определят СКОС преди 2021 г.

Изменение 27

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица – ред 48

Текст, предложен от Комисията
(48) Диклофенак 15307-79-6 0,1 0,01 Не се 

прилага10
Не се 
прилага10

Изменение, внесено от Парламента

(48) Диклофенак 15307-79-6 – – – – –1
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__________________________
1 В съответствие с член 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, Комисията предлага 
СКОС за тези вещества в контекста на следващия преглед на списъка на 
приоритетните вещества. Тези СКОС се вземат предвид при последващо 
преразглеждане на програмите от мерки и планове за управление на речните басейни, в 
съответствие с член 11, параграф 8 и член 13, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, с 
оглед постигане на добро химично състояние на повърхностните води на тези 
вещества, не по-късно от края на съответния 6-годишен цикъл на плана за управление 
на речни басейни, без да се засягат разпоредбите на член 4, параграфи 4 — 9 от 
Директива 2000/60/ЕО. Чрез дерогация от член 16, параграф 8 от Директива 
2000/60/ЕО, датата за тези вещества, посочена в последното изречение на член 16, 
параграф 8 от Директива 2000/60/ЕО, е 27 декември 2016 г.

Or. en

Обосновка

Не следва веднага да се установяват СКОС за веществата, които са от значение за 
фармацията. Присъствието в списъка на приоритетните вещества ще позволи 
събирането на изчерпателни данни за оценки на риска, като надлежно се вземат 
предвид ползите за здравето от веществата. Комисията следва да предложи СКОС 
за тези вещества в следващото преразглеждане на списъка през 2016 г., а през 2021 г., 
в плановете за управление на речните басейни следва да бъдат включени подходящи 
мерки, с цел изпълнение на СКОС до 2027 г. Последното изречение в бележка под линия 
се добавя, за да се гарантира, че при отсъствие на споразумение в ЕС, държавите 
членки не определят СКОС преди 2021 г.

Изменение 28

Предложение за директива
Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa 

„ПРИЛОЖЕНИЕ II
ВЕЩЕСТВА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ, НАРЕД С ДРУГОТО, В ПЪРВИЯ СПИСЪК ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ, СЪСТАВЕН ОТ КОМИСИЯТА

номер по CAS1 ЕС номер2 Наименование на веществото
1066-51-9 Не се прилага амино-метилова фосфониева киселина 

(АМФК)
298-46-4 206-062-7 Карбамазепин
57-12-5 Не се прилага Свободен цианид
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1071-83-6 213-997-4 Глифозат
15687-27-1 239-784-6 Ибупрофен
3380-34-5 222-182-2 Триклосан
9029-97-4 231-175-3 цинк и неговите съединения
__________________________
1 CAS: Службата, предоставяща обобщена информация за химическите вещества 
(Chemical Abstracts Service).
2 ЕС номер: Списък на Европейската инвентаризация на наличните търговски 
химически вещества (EINECS) или Европейския списък на нотифицираните химически 
вещества (ELINCS).

Or. en

Обосновка

За да се улесни създаването на механизъма на списъка за наблюдение, е целесъобразно 
да се посочат редица вещества, за които е възможно да съществуват опасения, и за 
които вече е известно, че събирането на допълнителни данни от наблюдение чрез 
списъка за наблюдение ще бъде от полза. Подбрани вещества включват, наред с 
другото, вещества, за които е възможно да съществуват опасения свързани с 
питейна вода, две фармацевтични вещества, и нововъзникващите замърсители.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Химическото замърсяване е сред причините за все по-нарастващия натиск върху 
водната среда и върху достъпността и качеството на безопасна и чиста вода за нашето 
общество: въвеждането на подходящи мерки за борба с химическото замърсяване на 
водите е важен аспект на устойчиво управление на водите. 

Замърсяване на водите представлява също така една от основните екологични тревоги, 
изразявани от гражданите на ЕС: в своята резолюция от  3 юли 2012 г. относно 
прилагането на законодателството на ЕС за водите, Парламентът отбелязва, че „според 
проучване на Евробарометър от март 2012 г. 68 % от европейците считат, че 
съществуват сериозни проблеми с количеството и качеството на водата, 80% считат, че 
химическото замърсяване е заплаха за водната среда, 62 % са на мнение, че не са 
достатъчно добре информирани за проблемите, свързани с подземните води, езерата, 
реките и крайбрежните водни басейни в техните държави, докато според 67 % най-
ефективният начин за справяне с проблемите с водоснабдяването би бил повишаването 
на информираността относно тези проблеми, а 73 % считат, че ЕС следва да предложи 
допълнителни мерки за справяне с проблемите с водоснабдяването в Европа“.

Рамковата директива за водите (РДВ), приета през 2000 г., възприема интегриран 
подход на политиката за водите, който е насочена към управлението на водите на 
равнище речни басейни, като определя цел за устойчивост по отношение на 
екологично, химично и количествено „добро състояние“, която трябва да бъде 
постигната от европейските водни обекти до 2015 г. По-специално, РДВ определя 
стратегии срещу замърсяването.

В този контекст директивата предоставя списък на приоритетните вещества в областта 
на политиката за водите, а именно химикали, представляващи съществен риск за или 
чрез водната среда за околната среда на равнището на ЕС. За да се постигне добро 
химично състояние на повърхностните води, водните обекти трябва да отговарят на 
стандартите за качество на околната среда (СКОС), установени за тези вещества. Най-
опасните сред тези вещества са определени като приоритетни опасни вещества (ПОВ) 
поради тяхната устойчивост, биоакумулативност и/или токсичност. Мерките, приети в 
контекста на РДВ, целят прогресивното намаляване на емисиите на приоритетни 
вещества за водната среда или, в случай на ПОВ, на тяхната забрана или постепенно 
премахване.

Предложението на Комисията изменя Рамковата директива за водите и Директивата 
относно стандартите за качество на околната среда, за да се актуализира списъкът на 
приоритетните вещества в областта на политиката за водите поне веднъж на всеки 
четири години, както постановява РДВ. Предложението:

 добавя 15 нови приоритетни вещества към списъка, 6 от които са определени 
като ПОВ;

 преразглежда СКОС за седем съществуващи приоритетни вещества;
 определя две съществуващи приоритетни вещества като ПОВ;



PR\909091BG.doc 29/32 PE492.914v01-00

BG

 въвежда изискване за измерване концентрацията на няколко вещества в живата 
част на екосистемата, т.е. във водните организми като риби или ракообразни;

 въвежда специални разпоредби относно веществата с характеристики на 
повсеместно присъстващи устойчиви, биоакумулативни и токсични вещества 
(посевместно ПУТ).

 описва нов механизъм на списък на наблюдение, създаден за наблюдение на 
веществата, за които е възможно да възникнат опасения, който механизъм 
събира данни с оглед на бъдещи дейности по приоритизиране.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и смята, че някои изменения ще 
направят директивата по-ясна и по-ефективна по отношение на постигането на „добро 
състояние“ на повърхностните води в целия ЕС, както и по-лесна за прилагане от 
държавите членки. Основните точки, свързани с измененията, внесени в 
предложението, са обобщени по-долу. 

Нови приоритетни вещества

Предложението добавя 15 химически вещества към списъка от 33 замърсители, които 
се наблюдават и контролират в повърхностните води на ЕС, включително промишлени 
химични вещества, биоциди, продукти за растителна защита и, за първи път, три 
вещества, свързани със фармацевтиката. Тези вещества са подбрани въз основа на 
научни доказателства, че могат да представляват значим риск.

На първо място, докладчикът счита, че не следва да се включват допълнителни нови 
вещества в списъка с приоритетни вещества. Въпреки че добавянето и премахването на 
вещества безспорно е прерогатив на съзаконодателите, важно е да се зачитат научният 
интегритет и прозрачност на техническия процес на определяне на приоритети, които 
Комисията следва. За предпочитане е вместо това веществата, за които е възможно да 
възникнат опасения, да бъдат включени в списъка за наблюдение (вж. по-долу). 

Докладчикът има изразява определена загриженост по отношение на включването на 
три вещества, които са свързани с фармацевтиката, в списъка: естественият хормон 17-
бета-естрадиол и синтетичният хормон 17-алфа-етинилдистрадиол, като и двата вида 
притежават свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, както и 
нестероидното противовъзпалително лекарство диклофенак. Определянето на СКОС за 
тези вещества, при наличните понастоящем знания за тяхното разпространение и 
последиците за водната околна среда, може да създаде проблеми поради съображения, 
свързани с тяхното значение им за човешкото здраве, които са предимство: политиката 
за водите не следва да определя пряко здравната политика на държавите членки.

От друга страна, техническият процес, който Комисията следва и който е одобрен от 
SCHER, показва, че действително съществува проблем за водите на ЕС, който не може 
да бъде просто пренебрегнат. Докладчикът предлага трите вещества да останат в 
списъка на приоритетните вещества, но да се заличат СКОС за тях. СКОС ще бъдат 
предложени от Комисията в рамките на следващото преразглеждане на списъка след 4 
години. Това ще позволи събирането на по-изчерпателни данни, като се отчетат 
последните научни изследвания и надлежно се вземат предвид ползите за общественото 
здраве в съответните оценки на риска и по този начин се отговори на  по-голямата част 
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от опасенията на заинтересованите страни. Веществата, ще бъдат включени в плановете 
за управление на речните басейни през 2021 г., с цел постигане на СКОС, до 2027 г.

Срокове и ефективност на изпълнението

РДВ е нееднозначна що се отнася до точните срокове за прилагане на мерките с цел 
постигане на СКОС за нови вещества или актуализиране на СКОС за съществуващи 
вещества: разбира се, не е възможно вещества, за които СКОС са включени или 
актуализирани днес, да се разглеждат като вещества с „добро състояние“ през 2015 г., 
така че е важно да бъде внесена яснота в текста, за да се избегне всякаква правна 
несигурност по този въпрос: мерките за ограничаване на замърсяването с тези вещества 
следва да бъдат включени в следващата актуализация на плановете за управление на 
речните басейни през 2015 г., с оглед постигане на СКОС до 2021 г.

Освен това, въпреки, че в оценката на въздействието, направена от Комисията, е 
включен анализ на разходите и ползите за всяко от тези вещества, следва да се 
подчертае, че държавите членки са в най-изгодна позиция да оценят най-ефективните 
мерки, които да се въведат, за да бъдат постигнати целите на РДВ. Разходно ефективно 
изпълнение може по-специално да бъде постигнато чрез установяване на механизми за 
контрол при източника, които вече са достъпни в съществуващите законодателни 
актове, като например регламента REACH, и които надлежно вземат предвид 
значението на социално-икономически фактори. Следва също така да се припомни, че 
по силата на Рамковата директива за отпадъците държавите членки могат да 
обосновават по-късните срокове или по-малко строгите екологични цели на основание 
за прекомерни разходи.

Същевременно следва да се избягват подвеждащи послания: картите, указващи 
химичното състояние на водите в ЕС не следва внезапно да показват, че 
повърхностните води не са успели да постигнат добро химично състояние, когато това 
е следствие просто от нови по-строги изисквания или от добавянето на нови вещества. 
Трябва да последва преходна разпоредба, която да позволи на държавите членки да 
представят отделни карти, без да се засяга общата цел за постигане на добро химично 
състояние до 2021 г.

Повсеместно присъстващи, биоакумулативни, токсични вещества (ПБТ)

Докладчикът приветства разпоредбите в предложението, които позволяват на 
държавите членки да намалят усилията за мониторинг на устойчиви, биоакумулиращи 
и токсични вещества, които са повсеместно разпространени във водната среда, и 
позволяват отделно представяне на техните концентрации, за да се избегне укриването 
на постигнатите подобрения за други вещества. Предлага се определянето на 
минимална честота на мониторинга на тези вещества.

Списък за наблюдение

Докладчикът приветства механизма на списъка за наблюдение, предложен от 
Комисията, като ефективен за решаване на ребуса, възникнал от необходимостта от 
мониторинг на новите вещества, с цел тяхното регламентиране, и от необходимостта от 
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регламентиране на вещества, с цел техния мониторинг. За да функционира по 
предназначение, списъкът за наблюдение следва да бъде задължителен, както се 
отбелязва в предложението.

Докладчикът предлага да се ограничи срокът на действие на този списък до четири 
години, с цел да се предотврати валидност на задълженията за мониторинг за 
неопределен срок, по-конкретно в случай, че бъдат отменени правомощията, 
делегирани на Комисията, да изготвя и актуализира списъка. За да се повиши 
статистическата значимост на данните се предлага нова система за определяне на броя 
на станциите за мониторинг, с цел намаляване на дисбалансите между държавите 
членки с различни площи, както и за увеличаване на честотата на извършване на 
наблюдение.

Освен това, редица вещества, които могат да породят опасения за водите на ЕС, са 
предложени за пряко включване в първия списък за наблюдение. Подбраните вещества 
са част от веществата, за които липсата на надеждни данни за мониторинг представлява 
една от основните пречки за добре обосновани научни решения относно равнището на 
опасността, която представляват: списъкът включва вещества, които могат да 
представляват риск за питейната вода,  две допълнителни вещества, свързани с 
фармацевтиката, както и бързоразвиващи се замърсители, за които беше посочено в 
неотдавнашни проучвания, че могат да предизвикат рискове за водата.

Обществена осведоменост

Както бе споменато по-горе, химическото замърсяване на водата е основен екологичен 
проблем за гражданите на ЕС. Докладчикът счита, че политическият натиск от страна 
на едно чувствително и информирано общественото мнение е единственият начин за 
постигане на успех в областта на политиката за водите: мерките срещу замърсяването 
на водите, не следва да се разглеждат като скъпо бреме, налагано от Брюксел, а по-
скоро като общ интерес на гражданите.  

Ето защо се предлага насърчаване на обществената осведоменост чрез информационни 
и комуникационни дейности относно резултатите и въздействието на мерките срещу 
замърсяване на повърхностните води, по-специално чрез създаване на уебсайтовете, 
предоставящи достъп до плановете за управление на речните басейни, определени от 
държавите членки.

* * *

Докладчикът приветства многобройните предложения, изпратени до него от 
докладчиците в сянка и от колегите в Европейския парламент. За да бъде процесът на 
вземане на решения прозрачен както водата, която всички ние желаем, той организира 
две изслушвания на заинтересованите страни, с цел да се даде възможност на 
представители на организациите, сред които CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, 
Novartis, SustainPharma и WWF, да изкажат своите опасения. Бяха проведени отделни 
срещи с представителни организации като CEFIC, VCI, WKÖ, както и с представители 
на националните делегации. Той отчита освен това срещите с председателствата Съвета 
на Дания и Кипър. Докладчикът носи цялата отговорност за предложенията, които е 
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избрал да включи в своя проектодоклад.


