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КРАТКА ОБОСНОВКА

Pourquoi cette proposition de la Commission européenne?

La Directive-cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en décembre 2000 a pour objet de prévenir toute 
dégradation supplémentaire de la qualité des eaux et de renforcer la protection de 
l'environnement aquatique. Elle cherche à lutter contre la pollution de manière générale et 
prévoit à cet égard la réduction progressive de la pollution chimique, notamment la cessation 
ou l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances prioritaires 
et des substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via 
l'environnement aquatique
.
La politique dans le domaine de l'eau est mise en œuvre sur la base de plans de gestion des 
districts hydrographiques. Les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface mais 
aussi pour restaurer et améliorer leur qualité.

L'objet de la présente proposition - en application de l'article 16 paragraphe 7 de la DCE - est 
de vérifier et de garantir qu’un niveau élevé de protection a été atteint en établissant des 
Normes de qualité environnementales (NQE) dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire des 
seuils de concentration  afin de protéger l'homme, la flore et la faune sur la base 
d'informations concernant la toxicité, la persistance et le potentiel de bioaccumulation d'une 
substance et de données relatives à son devenir dans l'environnement.

Les NQE  visent à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement mais aussi à 
harmoniser les conditions économiques dans le marché intérieur car il existe de grandes 
différences entre les normes établies au niveau de chaque Etat membre.

Les Polluants d'origine agricole

Les polluants peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources : 
agriculture, industries (métaux lourds, solvants..),  incinération, etc.

L'avis de la commission Agriculture et développement rural se concentre sur les pollutions 
des eaux d'origine agricole et plus précisément sur les pesticides, les nitrates n'étant pas 
concernés par cette proposition de Directive.

Les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la dégradation de l'état écologique des 
eaux de surface et des eaux côtières car ils peuvent rester présents dans l’environnement 
longtemps et être transportés sur de grandes distances. Il s'agit aussi d'une pollution diffuse 
difficile à cerner car elle résulte des ruissellements, des pertes directes dans le sol et dans l'air, 
du lessivage des plantes par les pluies...

Dans la liste des substances prioritaires (annexe 1, partie A), on trouve de nombreux 
pesticides : 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Certains ne sont plus utilisés dans 
l'activité agricole mais on détecte encore une présence dans les sédiments de certaines 
rivières. Les 8 autres polluants concernés par ce projet de Directive (annexe 1, partie B) sont 
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tous des pesticides.

On trouve toujours des quantités excessives de pesticides dans le milieu aquatique, il faudra 
donc donner la préférence dans l'activité agricole aux produits non dangereux pour le milieu, 
aux techniques d'application les plus efficaces, à la présence de zones tampons entre les 
champs et les cours d'eau, à la limitation de la dérive aérienne lors des pulvérisations... Ces 
points seront traités pour la plupart dans les textes en cours d'adoption sur les Pesticides.

La Position du rapporteur

On ne peut étudier cette proposition de Directive établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau de façon isolée car bon nombre de mesures de 
protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs 
communautaires existants ou en cours d'adoption. 

Il faut donc veiller à ne pas créer de contradictions entre les objectifs et dispositions des autres 
pièces de législation communautaires et à ne pas anticiper sur celles qui seront adoptées dans 
les mois à venir afin que chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement avec les autres.

Il faut ainsi prendre en considération des textes en vigueur comme la Directive CEE 80-778 
relative à la qualité de l'eau potable, la Directive 91/414/CEE relative à l'autorisation de mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Directive IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and control) adoptée en 1996, la Directive Cadre sur l'eau (2000/60/CE) et des 
textes en cours d'adoption comme la Directive REACH, la Stratégie thématique concernant 
l'utilisation durable des pesticides, la Directive sur l'utilisation durable des Pesticides, la 
révision de la Directive Pesticides.

Aujourd'hui, il est toutefois difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces autres actes 
législatifs complémentaires permettra d'atteindre les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau 
ou si une action communautaire demeurera nécessaire. Il faudrait donc envisager la réalisation 
d'une évaluation formelles des législations existantes afin de combler les lacunes et de 
proposer des améliorations et de promouvoir une approche réellement intégrée de la politique 
européenne de l'eau et plus largement de la politique environnementale.

La Commission européenne a fait le choix de présenter une proposition qui se borne à établir 
des NQE harmonisées au niveau communautaire mais sans introduire de « contrôles 
d'émission » supplémentaires par rapport aux  législations communautaires existantes. Elle 
laisse ainsi le soin aux Etats membres de définir des règles gouvernant les autres polluants au
niveau national. Cette solution présentée comme la plus souple et la plus proportionnée et la 
plus avantageuse du point de vue économique peut être critiquée car la Commission met 
justement en avant, pour justifier l’établissement de NQE communautaires, l’argument d’une 
harmonisation bénéfique des conditions économiques et d'une réduction des charges 
bureaucratiques pour les Etats membres.

Les NQE concernent les eaux intérieures (rivières, lacs) et les eaux de transition (eaux 
côtières). L'article 16, paragraphe 7 de DCE demande à la Commission de "présenter des 
propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances 
prioritaire dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote".
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Or la proposition qui a été faite se concentre sur les eaux de surface car selon la Commission, 
on manque d'informations détaillées et fiables sur la présence de substances dans les biotes et 
les sédiments sauf pour 3 substances. Il appartiendra encore une fois aux Etats membres de 
compléter les NQE établies au niveau communautaire mais on peut se demander de quels 
moyens ils disposeront pour y arriver.
Ce choix est regrettable car beaucoup de polluants se déposent et s'accumulent dans le lit des 
rivières créant ainsi des risques d'infiltration et donc de pollution des eaux souterraines et de 
diffusion large des polluants, parfois jusqu'au zone côtière, quand les rivières sont draguées. 

Le rapporteur note aussi que les interactions possibles entre substances et leurs 
agglomérations n'ont pas été envisagées.

Le rapporteur s'inquiète de la possibilité laissée aux Etats membres de définir des zones 
transitoires de dépassement des seuils. En effet, les industries sont censées mettre en place des 
stations de traitement ou de détoxication de leurs rejets afin que ceux-ci respectent les normes 
établies donc cette dérogation ne paraît pas nécessaire. Quant à l'activité agricole, il paraît 
difficile d'identifier des points de rejets spécifiques. 

Deux types de NQE harmonisées ont été définis : une NQE basée sur la concentration 
maximale admissible et qui contrôle donc la pollution de court terme et une NQE basée sur la 
moyenne annuelle
.
La période de référence pour les mesures de concentration des polluants à consigner dans les 
inventaires est d'un an et de trois ans pour les pesticides car les doses utilisées et les pertes 
dans la nature varient d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques.

Toutefois il faut avoir à l'esprit que les risques de pollution sont les plus élevés quand il y a 
des usages répétés au même endroit, au même moment d'une substance prioritaire, ce qui est 
exactement le cas pour les pesticides qui sont utilisés surtout de mars à septembre en 
agriculture. Or les détériorations des écosystèmes peuvent être irréversibles ou très 
dommageables pendant la période d'utilisation la plus intense des pesticides. Il conviendrait 
donc de faire une moyenne sur trois ans pour les pesticides mais une moyenne des 
concentrations prélevées pendant la période d'application.

Enfin, les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits 
progressivement ou arrêtées, il est nécessaire que les Etats membres quand ils dressent leur 
inventaire établissent aussi un calendrier adéquat pour parvenir à cet objectif.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околната среда, здравеопазването и безопасността на храните, да включи в доклада си 
следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 1 а (ново)

(1 а) В съответствие с член 174 от 
Договора, общностната политика за 
околната среда се основава на  
принципа на предпазливост и 
принципите за предприемане на 
превантивни мерки и принципите, че 
вредите върху околната среда следва 
приоритетно да се отстраняват при 
техния източник, и на принципа 
"замърсителят плаща".

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 1 а (ново)

(1 а) Рационалното експлоатиране на 
земите в рамките на едно екологично 
земеделие е необходимо, за да се 
гарантира добро качество на водата.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 а (ново)

(4 а) Директива 2000/60/ЕО упоменава в 
член 11, параграф 2 и в приложение VІ, 
част Б неизчерпателен списък на 
допълнителните мерки, които 
държавите-членки могат да включат в 
програмата от мерки, а именно:
– законодателни инструменти,
– административни инструменти, и
– договорени споразумения в областта 
на опазване на околната среда

Обосновка

Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires 
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visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. 
En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une 
approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en 
tant que telle et de la législation environnementale en général.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 а (ново)

(5 а) Тъй като по-голямата част от 
другите общностни актове не са 
изцяло приети и не се прилага  изцяло, 
понастоящем е трудно да се определи 
дали прилагането на тези политики 
ще позволи да се достигнат целите на 
рамковата директива за водите или ще 
възникне необходимост от действия на 
общностно равнище. Следователно би 
било полезно да се осъществи 
формална оценка на ефективността 
на всички общностни законодателни 
актове, които пряко или непряко 
съдействат за осигуряване на добро 
качество на водите.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

(7) С оглед защита интереса на 
Общността и по-ефективно регулиране 
опазването на повърхностните води, 
целесъобразно е да се определят СКОС за 
замърсители, класифицирани на равнище 
Общност като приоритетни вещества и да 
се предостави на държавите-членки 
възможността да определят, при 
необходимост, национални правила за 
останалите замърсители, като 
същевременно се прилагат действащите 
правила на Общността.  Въпреки това 
осем замърсители, които попадат в 
обхвата на Директива 86/280/EИО на 

(7) С оглед защита интереса на 
Общността и по-ефективно регулиране 
опазването на повърхностните води, 
целесъобразно е да се определят СКОС за 
замърсители, класифицирани на равнище 
Общност като приоритетни вещества и да 
се предостави на държавите-членки 
възможността да определят национални 
правила за останалите замърсители, като 
същевременно се прилагат действащите 
правила на Общността. Въпреки това 
осем замърсители, които попадат в 
обхвата на Директива 86/280/EИО на 
Съвета от 12 юни 1986 г. относно 
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Съвета от 12 юни 1986 г. относно 
пределните стойности и целите за 
гарантиране на качеството при 
заустването на някои опасни вещества, 
включени в списък I от приложението 
към Директива 76/464/EИО1 и 
съставляват част от групата вещества, за 
които до 2015 г. трябва да се постигне 
добро химическо състояние, не са 
включени в списъка с приоритетни 
вещества.  Въпреки това общите 
стандарти, определени за тези 
замърсители, се оказаха ефективни и е 
целесъобразно да се продължи с 
регламентирането им на равнище 
Общност.

пределните стойности и целите за 
гарантиране на качеството при 
заустването на някои опасни вещества, 
включени в списък I от приложението 
към Директива 76/464/EИО2 и 
съставляват част от групата вещества, за 
които до 2015 г. трябва да се постигне 
добро химическо състояние, не са 
включени в списъка с приоритетни 
вещества.  Въпреки това общите 
стандарти, определени за тези 
замърсители, се оказаха ефективни и е 
целесъобразно да се продължи с 
регламентирането им на равнище 
Общност.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 10

(10) При липса на подробна и надеждна 
информация  на равнище Общност за 
концентрациите на приоритетните 
вещества в живата част на екосистемата и 
седимента и предвид факта, че 
информацията за повърхностните води 
очевидно представлява достатъчна основа 
за осигуряване на пълна защита и 
ефективен контрол на замърсяването, на 
този етап определянето на СКОС следва 
да се ограничи само за повърхностните 
води. Въпреки това, по отношение на 
хексахлорбензола, хексахлорбутадиена и 
живака не е възможно да се осигури 
защита срещу непреките въздействия и 
вторичното отравяне само чрез 
определяне на равнище Общност на 
СКОС за повърхностните води. 
Следователно в тези случаи трябва да се 
определят СКОС за живата част на 
екосистемата. За да се осигури на 
държавите-членки възможност за 

(10) При липса на подробна и надеждна 
информация  на равнище Общност за 
концентрациите на приоритетните 
вещества в живата част на екосистемата и 
седимента и предвид факта, че 
информацията за повърхностните води 
очевидно представлява достатъчна основа 
за осигуряване на пълна защита и 
ефективен контрол на замърсяването, на 
този етап определянето на СКОС следва 
да се ограничи само за повърхностните 
води. Въпреки това, по отношение на 
хексахлорбензола, хексахлорбутадиена и 
живака не е възможно да се осигури 
защита срещу непреките въздействия и 
вторичното отравяне само чрез 
определяне на равнище Общност на 
СКОС за повърхностните води. 
Следователно в тези случаи трябва да се 
определят СКОС за живата част на 
екосистемата. За другите вещества,
държавите-членки следва да установят

  
1 ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16. Директива, последно изменена от Директива 91/692/EИО (OВ L 
377, 31.12.1991 г., стр. 48). 
2 ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16. Директива, последно изменена от Директива 91/692/EИО (OВ L 
377, 31.12.1991 г., стр. 48). 
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гъвкавост, в зависимост от 
стратегията им за контрол, следва те 
да могат да наблюдават тези СКОС и 
да следят за спазването им в живата 
част на екосистемата или да могат да 
ги превръщат в СКОС за повърхностни 
води. Наред с това, държавите-членки 
следва да определят СКОС за седимента 
или за живата част на екосистемата там, 
където е необходимо и целесъобразно 
да се допълват определените на 
равнище Общност СКОС. Наред с това,
тъй като седиментът и живата част на 
екосистемата остават важни елементи за 
контрола на някои вещества от 
държавите-членки, за да се направи 
оценка на дългосрочното въздействие на 
антропогенната дейност и тенденциите, 
държавите-членки следва да гарантират, 
че съществуващите нива на замърсяване 
на живата част на екосистемата и 
седимента няма да се повишават.

специфични програми за контрол за 
седимента или за живата част на 
екосистемата. Наистина, тъй като 
седиментът и живата част на 
екосистемата остават важни елементи за 
контрола на някои вещества от 
държавите-членки, за да се направи 
оценка на дългосрочното въздействие на 
антропогенната дейност и тенденциите, 
държавите-членки следва да гарантират, 
че съществуващите нива на замърсяване 
на живата част на екосистемата и 
седимента няма да се повишават..

Изменение 7
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 1

1. Държавите-членки следят за това, 
съставът на техните повърхностни води 
да съответства на стандартите за качество 
на околната среда по отношение на 
приоритетните вещества, изразени като 
средни годишни стойности и максимално 
допустима концентрация, които са 
определени в част А на приложение I и 
съдържащите се в част Б на приложение I 
стандарти за качество на околната среда 
по отношение на замърсителите.

1. Държавите-членки следят за това, 
съставът на техните повърхностни води 
да съответства на стандартите за качество 
на околната среда по отношение на 
приоритетните вещества, изразени като 
средни годишни стойности, или за 
замърсителите, обхванати от 
Директиви 91/414/ЕИО и 2003/53/ЕО1

средно за периода на използване, в 
зависимост от сезонните промени, 
които характеризират дебита на 
водните потоци и използването на 
субстанциите и максимално допустима 
концентрация, които са определени в част 
А на приложение I и съдържащите се в 
част Б на приложение I стандарти за 
качество на околната среда по отношение 
на замърсителите..
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_____________________
1 Директива 2003/53/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г., 
внасяща двадесет и шесто изменение на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно 
ограничаването на достъпа да пазара на някои 
опасни вещества и препарати (нонилфанол, 
нонилфенол етоксилат и цимент),  (ОВ L 178 
от 17.07.2003 г., стр.24). 

Обосновка

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Изменение 8
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 2а

Държавите-членки трябва да 
подобрят познанията си и наличните 
данни за източниците на 
приоритетни вещества, и начините на 
замърсяване, за да установят целеви и 
ефикасни възможности за контрол.

Изменение 9
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1 а (нов)

1a. Когато воден басейн прекосява 
повече от една държава-членка, е 
необходимо да се координират 
мониторинговите програми и 
съставените национални описи с цел 
да се избегне причиняване на щети на 
държавите-членки, разположени по 
долното течение на водните басейни.

Изменение 10
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 а (нов)
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3а. Държавите-членки трябва да се 
съобразят с Директива 98/83/ЕО на 
Съвета относно качеството на 
водите, предназначени за консумация 
от човека1 и да управляват водните 
обекти, използвани за черпене на 
питейна вода съгласно член 7 от 
Директива 2000/60/ЕО. Тези изисквания 
налагат за по-голяма част от 
веществата, задължително да спазват 
по-стриктни стандарти отколкото 
стандартите за качество на околната 
среда.
ОВ L 330 от 5.12.1998 г. 1Директива, изменена с 
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 284 от 31.10.2003 
г., стр.1)

Изменение 11
ЧЛЕН 3

Член 3 заличава се
Преходни зони с превишени 

концентрации
1. Държавите-членки определят 
преходни зони с превишени 
концентрации, в които 
концентрациите на един или повече
замърсители могат да превишават 
съответните стандарти за качество 
на околната среда, при условие че не се 
нарушава съответствието на 
останалите участъци от 
повърхностните водни обекти с тези 
стандарти.
2. Държавите-членки определят за 
всеки конкретен случай площта на 
прилежащите на точките на 
заустване участъци от 
повърхностните водни обекти, които 
се категоризират като преходни зони с 
превишени концентрации, като вземат 
под внимание съответните разпоредби 
от общностното законодателство.
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Държавите-членки включват описание 
на така ограничените участъци в 
техните планове за управление на 
речните басейни, установени съгласно 
член 13 от Директива 2000/60/EО.
3. Държавите-членки преразглеждат 
разрешителните, посочени в 
Директива 96/61/EО или 
предварителните регламентиращи 
мерки, посочени в член 11, параграф 3, 
буква ж) от Директива 2000/60/EО,  с 
оглед постепенното намаляване на 
площта на всяка отделна преходна 
зона с превишени концентрации, по 
смисъла на параграф 1, която е 
определена за водните обекти, в които 
се заустват приоритетни вещества.
4. Комисията може да установи 
метода, по който държавите-членки 
да определят преходните зони с 
превишени концентрации, в 
съответствие с процедурата, посочена 
в член 21, параграф 2 от Директива 
2000/60/EО.

Изменение 12
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1а (нов)

1a. Държавите-членки съставят 
специфични мониторингови програми 
за седиментите и живата част на 
екосистемата, като определят 
видовете и тъканите, които следва да 
се анализират, както и формата, в 
която следва да се представят 
резултатите, в съответствие със 
сезонните колебания при организмите.

Изменение 13
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ 2

При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 

При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 



AD\642350BG.doc 13/17 PE 382.209v02-00

BG

Директива 91/414/EИО, данните могат да 
се изчисляват като средна стойност от 
годините 2007, 2008 и 2009.

Директива 91/414/EИО, данните могат да 
се изчисляват като средна стойност на 
значимите периоди от годините 2007, 
2008 и 2009.

Обосновка

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Изменение 14
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4, АЛИНЕЯ 2

Периодът на осредняване за определяне 
на стойностите в актуализираните описи 
е годината, предшестваща годината на 
приключване на анализа. По отношение 
на приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните могат да 
се изчисляват като средна стойност от 
трите години, предшестващи 
приключването на анализа.

Периодът на осредняване за определяне 
на стойностите в актуализираните описи 
е годината, предшестваща годината на 
приключване на анализа. По отношение 
на приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните могат да 
се изчисляват като средна стойност на 
значимите периоди от трите години, 
предшестващи приключването на 
анализа.

Обосновка

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans 
l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de 
contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les 
précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités 
nettement plus élevées.

Изменение 15
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4 а (нов)

4а. Като се има предвид, че емисиите, 
заустванията и изпусканията на 
приоритетни вещества трябва 
прогресивно да се намалят или да 
спрат, необходимо е държавите-
членки да приложат към описите 
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календарен план, адаптиран към 
постигането на тези цели.

Изменение 16
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията проверява дали емисиите, 
заустванията и изпусканията, отразени в 
описите, съответстват на задълженията за 
намаляване и елиминиране, предвидени в 
член 4, параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

5. Комисията проверява дали емисиите, 
заустванията и изпусканията, отразени в 
описите, съответстват на задълженията за 
намаляване и елиминиране, предвидени в 
член 4, параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО. Комисията 
предлага конкретни мерки по средата 
на периода ако забележи, че мерките, 
съдържащи се в настоящата 
директива не се прилагат или ако 
целите не са постигнати.

Изменение 17
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6

6. Комисията може да установи метода, 
по който държавите-членки изготвят 
описите, в съответствие с процедурата, 
посочена в член 21, параграф 2 от 
Директива 2000/60/EО.

6. Комисията определя в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/EО 
техническите спецификации за 
анализите, както и метода, който 
държавите-членки използват за 
изготвянето на описите.

Изменение 18
ЧЛЕН 4 а (нов)

Член 4а
Контрол по прилагането

В случай на често превишаване на 
стойностите, определени в рамките на 
стандартите за качество на околната 
среда, държавите-членки трябва да 
установят източника и да приемат 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи мерки по различни 
инструменти, както предвижда 
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Директива 91/414/ЕИО или Директива 
96/61/ЕО с оглед да се ограничи 
пускането на пазара и употребата на 
определени вещества, поради риска, 
който представляват за водната среда.

Изменение 19
ЧЛЕН 4 б (нов)

Член 4б
Последващи мерки

Веднага след публикуване и 
актуализиране на описите, съгласно 
член 4, Комисията пристъпва към 
ревизия на списъка с приоритетните 
вещества.
Като се вземат предвид резултатите 
от описите, трябва да се предвидят 
мерки за веществата, които създават 
най-много проблеми.

Изменение 20
ЧЛЕН 9 а (нов)

Член 9а
Допълнително общностно действие

Комисията създава ясни и прозрачни 
процедури, които да установят 
рационална и целева рамка за 
съобщаване на информация от 
държавите-членки, относно 
приоритетните вещества, която 
подкрепя процеса на вземане на 
решения на Общността и която 
позволява създаването за в бъдеще на 
хармонизирани СКОС за седиментите 
и живата част на екосистемата, 
както и за контрола на допълнителни 
емисии.

Изменение 21
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ПРИЛОЖАНИЕ І, ДЯЛ Б, ТОЧКА 2

2. Колони 6 и 7: даден повърхностен 
обект се счита за съответстващ на СКОС-
МДК, ако концентрациите, измерени
във всеки мониторингов пункт от водния 
обект, не превишават стойността, 
установена в стандарта.

2. Колони 6 и 7: даден повърхностен 
обект се счита за съответстващ на СКОС-
МДК, ако концентрациите, измерени
във всеки мониторингов пункт от водния 
обект, не превишават често 
стойността, установена в стандарта.

Обосновка

Une concentration maximale admissible est un bon moyen de combattre la pollution. 
Cependant, ce serait aller trop loin que de prendre des mesures dès la première constatation. 
Un dépassement répété d'une NQE-CMA constitue un meilleur critère et permet de prévenir 
toute négligence dans la surveillance. 

PROCÉDURE
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