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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 1a (nou)

(1a) În conformitate cu articolul 174 din 
tratat, politica Comunităţii în domeniul 
mediului se bazează pe principiile 
precauţiei şi acţiunii preventive, pe 
principiul remedierii, cu prioritate la sursă, 
a daunelor provocate mediului şi pe 
principiul „poluatorul plăteşte”.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 1a (nou)

(1a) O exploatare raţională a terenurilor, 
în cadrul unei agriculturi ecologice, este 
necesară pentru asigurarea unei bune 
calităţi a apei.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 4a (nou)

(4a) Directiva 2000/60/CE include în 
articolul 11 alineatul (2) şi în partea B a 
anexei VI o listă neexhaustivă de măsuri 
suplimentare pe care statele membre le pot 
include în programul de măsuri, în special:
– instrumente legislative,
– instrumente administrative şi
– acorduri negociate privind mediul.

Justification

Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires 
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.

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 5a (nou)

(5a) Având în vedere faptul că cea mai 
mare parte a celorlalte acte comunitare nu 
este încă adoptată şi pusă în aplicare în 
totalitate, este dificil să se stabilească în 
prezent dacă punerea în aplicare a acestor 
politici va permite atingerea obiectivelor 
din directiva cadru în domeniul apei sau 
dacă va fi în continuare necesară o altă 
acţiune comunitară. În consecinţă, ar fi util 
să se realizeze o evaluare formală a 
coerenţei şi a eficacităţii tuturor actelor 
legislative comunitare care contribuie, în 
mod direct sau indirect, la garantarea 
bunei calităţi a apei.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 7

(7) Din punctul de vedere al interesului 
comunitar şi în vederea unei reglementări 
mai eficiente în materie de protecţie a apelor 
de suprafaţă, se recomandă ca standardele de 
calitate a mediului pentru poluanţii 
clasificaţi ca substanţe prioritare să fie 
stabilite la nivel comunitar, lăsând la 
latitudinea statelor membre stabilirea, dacă
este cazul, de reguli la nivel naţional pentru 
celelalte substanţe, sub rezerva aplicării 
dispoziţiilor comunitare în vigoare.  Totuşi, 
opt poluanţi care fac obiectul Directivei 
86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 
privind valorile limită şi obiectivele de 
calitate pentru evacuările anumitor substanţe 
periculoase incluse în lista I din anexa la 
Directiva 76/464/CEE şi care fac parte din 
grupul de substanţe pentru care trebuie să se 
ajungă la o stare chimică bună până în 2015, 
nu au fost incluse în lista de substanţe 
prioritare. Totuşi, standardele comune 
stabilite pentru aceşti poluanţi s-au dovedit a 
fi eficiente şi este de preferat ca 

(7) Din punctul de vedere al interesului 
comunitar şi în vederea unei reglementări 
mai eficiente în materie de protecţie a apelor 
de suprafaţă, se recomandă ca standardele de 
calitate a mediului pentru poluanţii 
clasificaţi ca substanţe prioritare să fie 
stabilite la nivel comunitar, lăsând la 
latitudinea statelor membre stabilirea de 
reguli la nivel naţional pentru celelalte 
substanţe, sub rezerva aplicării dispoziţiilor 
comunitare în vigoare.  Totuşi, opt poluanţi 
care fac obiectul Directivei 86/280/CEE a 
Consiliului din 12 iunie 1986 privind 
valorile limită şi obiectivele de calitate 
pentru evacuările anumitor substanţe 
periculoase incluse în lista I din anexa la 
Directiva 76/464/CEE şi care fac parte din 
grupul de substanţe pentru care trebuie să se 
ajungă la o stare chimică bună până în 2015, 
nu au fost incluse în lista de substanţe 
prioritare. Totuşi, standardele comune 
stabilite pentru aceşti poluanţi s-au dovedit a 
fi eficiente şi este de preferat ca 
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reglementarea acestora să se realizeze în 
continuare la nivel comunitar.

reglementarea acestora să se realizeze în 
continuare la nivel comunitar.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 10

(10) În lipsa unor informaţii detaliate şi 
fiabile privind concentraţiile substanţelor 
prioritare din biota şi sedimente la nivel 
comunitar şi având în vedere faptul că 
informaţiile disponibile privind apele de 
suprafaţă par să constituie o bază suficientă 
pentru garantarea unei protecţii globale 
eficiente şi a unei reduceri efective a 
poluării, stabilirea de standarde de calitate a 
mediului ar trebui să se limiteze, în stadiul 
actual, la apele de suprafaţă. Totuşi, în cazul 
hexaclorbenzenului, hexaclorbutadienei şi al 
mercurului, este imposibilă asigurarea 
protecţiei împotriva efectelor indirecte şi a 
otrăvirii secundare doar prin stabilirea de 
SCM pentru apele de suprafaţă la nivel 
comunitar. În acest caz, trebuie stabilite 
standarde de calitate a mediului pentru biota. 
Pentru a dispune de o marjă suficientă de 
manevră în funcţie de strategia lor de 
supraveghere, statele membre trebuie să fie 
capabile fie să monitorizeze aceste 
standarde de calitate a mediului şi să 
verifice conformitatea cu acestea la nivelul 
biotei, fie să le transforme în standarde de 
calitate a mediului pentru apele de 
suprafaţă. De asemenea, statelor membre le 
revine datoria de a stabili, acolo unde este 
necesar şi adecvat pentru completarea 
SCM stabilite la nivel comunitar, standarde 
de calitate a mediului pentru sedimente sau 
biota. În plus, dat fiind faptul că sedimentele 
şi biota rămân matrice importante pentru
monitorizarea de către statele membre a 
anumitor substanţe în vederea evaluării 
incidenţelor pe termen lung ale activităţii 
antropogene şi a tendinţelor care se 
prefigurează, statele membre trebuie să se 
asigure că nivelurile existente de 
contaminare din biota şi sedimente nu vor 

(10) În lipsa unor informaţii detaliate şi 
fiabile privind concentraţiile substanţelor 
prioritare din biota şi sedimente la nivel 
comunitar şi având în vedere faptul că 
informaţiile disponibile privind apele de 
suprafaţă par să constituie o bază suficientă 
pentru garantarea unei protecţii globale 
eficiente şi a unei reduceri efective a 
poluării, stabilirea de standarde de calitate a 
mediului ar trebui să se limiteze, în stadiul 
actual, la apele de suprafaţă. Totuşi, în cazul 
hexaclorbenzenului, hexaclorbutadienei şi al 
mercurului, este imposibilă asigurarea 
protecţiei împotriva efectelor indirecte şi a 
otrăvirii secundare doar prin stabilirea de 
SCM pentru apele de suprafaţă la nivel 
comunitar. În acest caz, trebuie stabilite 
standarde de calitate a mediului pentru biota. 
Pentru celelalte substanţe, statelor membre 
le revine datoria de a stabili programe 
specifice de monitorizare pentru sedimente 
sau biota. Într-adevăr, dat fiind faptul că 
sedimentele şi biota rămân matrice 
importante pentru monitorizarea de către 
statele membre a anumitor substanţe în 
vederea evaluării incidenţelor pe termen 
lung ale activităţii antropogene şi a 
tendinţelor care se prefigurează, statele 
membre trebuie să se asigure că nivelurile 
existente de contaminare din biota şi 
sedimente nu vor creşte.
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creşte.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Statele membre se asigură de 
conformitatea compoziţiei apelor lor de 
suprafaţă cu standardele de calitate a 
mediului pentru substanţele prioritare, 
exprimate în medie anuală şi concentraţie 
maximă admisibilă, astfel cum au fost 
stabilite în partea A a anexei I, precum şi cu 
standardele de calitate a mediului pentru 
poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I.

(1) Statele membre se asigură de 
conformitatea compoziţiei apelor lor de 
suprafaţă cu standardele de calitate a 
mediului pentru substanţele prioritare, 
exprimate în medie anuală sau, pentru 
poluanţii menţionaţi în Directivele 
91/414/CEE şi 2003/53/CE1 , exprimaţi în 
media din perioada de utilizare  ajustată în 
funcţie de variaţiile sezoniere care 
caracterizează debitele cursurilor de apă şi 
utilizarea substanţelor, şi în concentraţie 
maximă admisibilă, astfel cum au fost 
stabilite în partea A a anexei I, precum şi cu 
standardele de calitate a mediului pentru 
poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I. 

_____________________
1 Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 iunie 2003 de efectuare a celei 
de-a douăzeci şi şasea modificări a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile 
privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor 
substanţe şi preparate periculoase (nonilfenol, 
etoxilat de nonilfenol şi ciment)  (JO L 178, 
17.7.2003, p. 24).

Justification

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.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL 2a (nou)

Statele membre trebuie să amelioreze 
cunoştinţele şi datele disponibile privind 
sursele substanţelor prioritare şi căile de 
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poluare, în vederea identificării unor 
opţiuni de control focalizate şi eficiente.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1a) (nou)

(1a) În cazul în care un curs de apă 
traversează mai multe state membre, este 
necesar să se organizeze o coordonare a 
programelor de monitorizare şi a 
inventarelor naţionale realizate, pentru a 
nu penaliza statele membre care se situează 
în avalul cursurilor de apă.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3a) (nou)

(3a)  Statele membre trebuie să se 
conformeze Directivei 98/83/CE a 
Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman1 şi să gestioneze 
corpurile de apă de suprafaţă utilizate 
pentru captarea apei potabile în 
conformitate cu articolul 7 din Directiva 
2000/60/CE. Aceste cerinţe impun, în cazul 
majorităţii substanţelor, respectarea 
obligatorie a unor standarde mai stricte 
decât standardele de calitate a mediului.
1 JO L 330 din 5.12.1998. Directivă astfel cum a fost 
modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 
al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 
284 din 31.10.2003, p. 1).

Amendamentul 11
ARTICOLUL 3

Articolul 3 eliminat
Zone tranzitorii de depăşire

(1) Statele membre desemnează zone 
tranzitorii de depăşire, în care 
concentraţiile unuia sau mai multor 
poluanţi pot depăşi standardele de calitate a 
mediului aplicabile, cu condiţia ca acestea 
să nu afecteze conformitatea restului 
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corpului de apă de suprafaţă cu aceste 
standarde.
(2) Statele membre delimitează, în fiecare 
caz, întinderea părţilor corpurilor de apă de 
suprafaţă adiacente punctelor de evacuare 
care urmează a fi clasate ca zone tranzitorii 
de depăşire, ţinând cont de dispoziţiile 
aplicabile din dreptul comunitar. 
Statele membre includ în planurile de 
gestionare a districtelor hidrografice, 
stabilite în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2000/60/CE, o descriere a 
fiecărui corp de apă delimitat.
(3) Statele membre reexaminează 
autorizaţiile la care se face referire în 
Directiva 96/61/CE sau reglementările 
anterioare prevăzute în articolul 11 
alineatul (3) litera (g) din Directiva 
2000/60/CE în vederea reducerii treptate, în 
conformitate cu alineatul (1), a întinderii 
fiecărei zone tranzitorii de depăşire 
delimitate în corpurile de apă afectate de 
evacuările de substanţe prioritare.
(4)  Comisia poate stabili, în conformitate 
cu procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
metoda care trebuie utilizată de statele 
membre pentru identificarea zonelor 
tranzitorii de depăşire.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1a) (nou)

(1a) Statele membre elaborează programe 
specifice de monitorizare pentru sedimente 
şi biota, identificând speciile şi ţesuturile de 
analizat şi stabilind forma în care trebuie 
să fie exprimate rezultatele, în funcţie de 
variaţiile sezoniere ale organismelor.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Totuşi, pentru substanţele prioritare sau 
poluanţii menţionaţi în Directiva 

Totuşi, pentru substanţele prioritare sau 
poluanţii menţionaţi în Directiva 
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91/414/CEE, datele pot fi calculate ca fiind 
media anilor 2007, 2008 şi 2009.

91/414/CEE, datele pot fi calculate ca fiind 
media perioadelor reprezentative ale anilor 
2007, 2008 şi 2009.

Justification

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.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF

Perioada de referinţă pentru determinarea 
valorilor înregistrate în inventarele 
actualizate este anul precedent celui în care 
analiza trebuie încheiată. Pentru substanţele 
prioritare sau poluanţii menţionaţi în 
Directiva 91/414/CEE, datele pot fi calculate 
ca fiind media celor trei ani de dinaintea 
încheierii analizei.

Perioada de referinţă pentru determinarea 
valorilor înregistrate în inventarele 
actualizate este anul precedent celui în care 
analiza trebuie încheiată. Pentru substanţele 
prioritare sau poluanţii menţionaţi în 
Directiva 91/414/CEE, datele pot fi calculate 
ca fiind media perioadelor reprezentative 
ale celor trei ani de dinaintea încheierii 
analizei.

Justification

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.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1a) (nou)

(4a) Având în vedere faptul că emisiile, 
evacuările şi pierderile de substanţe 
prioritare trebuie reduse progresiv sau 
stopate, este necesar ca statele membre să 
adauge la inventarul lor un calendar 
adaptat atingerii acestor obiective.



AD\642350RO.doc 13/16 PE 382.209v02-00

RO

Amendamentul 16
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

(5) Comisia verifică dacă, până în 2025, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere sau de stopare prevăzute în 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) 
din Directiva 2000/60/CE.

(5) Comisia verifică dacă, până în 2025, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere sau de stopare prevăzute în 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) 
din Directiva 2000/60/CE. În cazul în care 
observă că măsurile prevăzute de prezenta 
directivă nu sunt aplicate sau că obiectivele 
nu sunt atinse, Comisia propune măsuri 
concrete intermediare.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (6)

(6) Comisia poate stabili, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE, metoda pe 
care statele membre trebuie să o utilizeze 
pentru a întocmi aceste inventare.

(6) Comisia stabileşte, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE, specificaţiile 
tehnice pentru analize, precum şi metoda 
pe care statele membre trebuie să o utilizeze 
pentru a întocmi aceste inventare.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 4a (nou)

Articolul 4a
Controlul punerii în aplicare

În cazul în care valorile prevăzute de 
standardele de calitate a mediului sunt 
depăşite în mod frecvent, statele membre 
trebuie să identifice sursa şi să adopte 
măsuri eficiente, proporţionale şi cu efect 
de descurajare, în temeiul unor 
instrumente diverse, precum Directiva 
91/414/CEE sau Directiva 96/61/CE, 
pentru a limita comercializarea şi utilizarea 
anumitor substanţe, datorită riscurilor pe 
care le prezintă pentru mediul acvatic.
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Amendamentul 19
ARTICOLUL 4b (nou)

Articolul 4b
Măsuri de monitorizare

După publicarea şi actualizarea 
inventarelor în conformitate cu articolul 4, 
Comisia revizuieşte lista substanţelor 
prioritare.
În funcţie de rezultatele inventarelor, 
trebuie prevăzute măsuri pentru substanţele 
care pun cele mai multe probleme. 

Amendamentul 20
ARTICOLUL 9a (nou)

Articolul 9a
Acţiune comunitară suplimentară

Prin instituirea unor proceduri clare şi 
transparente, Comisia stabileşte un cadru 
raţionalizat şi focalizat care dă posibilitatea 
statelor membre să comunice informaţii 
privind substanţele prioritare utilizate în 
procesul decizional la nivel comunitar şi 
care permite fixarea, pe viitor, a unor  
standarde de calitate a mediului armonizate 
pentru sedimente sau biota, precum şi 
controale suplimentare ale emisiilor.

Amendamentul 21
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 2

2. Coloanele 6 şi 7:  Un corp de apă de 
suprafaţă este considerat conform cu SCM-
MA dacă, pentru fiecare punct de 
supraveghere reprezentativ al acestui corp de 
apă, concentraţia măsurată nu depăşeşte
valoarea standard.

2. Coloanele 6 şi 7:  Un corp de apă de 
suprafaţă este considerat conform cu SCM-
MA dacă, pentru fiecare punct de 
supraveghere reprezentativ al acestui corp de 
apă, concentraţiile măsurate nu depăşesc, 
în mod repetat, valoarea standard.

Justification

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.
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Un dépassement répété d'une NQE-CMA constitue un meilleur critère et permet de prévenir 
toute négligence dans la surveillance.
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