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SHORT JUSTIFICATION

The Water Framework Directive1, which was adopted in 2000, stipulated a strategy to prevent 
and control the chemical pollution of water. With regards to surface waters, Member States 
were required to prevent the deterioration of the quality of surface waters, to achieve targets 
for environmental quality by 2015, and to reduce/ phase out the discharges, emissions and 
losses of "priority substances" and "priority hazardous substances" by 2025. However, at that 
time, the precise definitions of "priority (hazardous) substances" and of environmental quality 
were left out. In 2001, the Commission partly filled in this gap, by identifying the substances 
of particular concern2 (33 "priority substances", of which 25 potential hazardous).

This proposal aims at filling the remaining gap by establishing environmental quality 
standards (both a maximum limit to avoid short term irreversible consequences, and a 
maximum annual average to avoid long term and chronic effects), creating an inventory to 
check whether the objectives of reduction and/or cessation of discharges, emissions and losses 
of substances of particular concern are met, and establishing a list of 13 "priority hazardous 
substances".

Your draftsman welcomes this proposal. Water is an important natural resource, which is used 
for drinking water, and by industry and agriculture, and should be protected for present and 
future use. This proposal is expected to reduce the costs of drinking water treatment, and to 
increase opportunities for industries providing cleaner technologies. In addition, due to the 
repeal of 5 older directives, the proposal will reduce the administrative burden and simplify 
the legislation and therefore contribute to the “Better Regulation” objective of the European 
Union.

However, your draftsman believes that these positive aspects should be balanced with the 
pending huge challenge for industry due to the necessary additional investments.

Firstly, in the Water Framework Directive specific provisions were made to allow flexibility 
in and derogations from the above mentioned deadlines and environmental standards for 
reasons of technical feasibility, disproportionate costs, natural conditions or socioeconomic 
needs. The precondition for harvesting the double benefit of improved protection and 
economic development is further legal clarification of the use of these provisions within this 
Directive.

Furthermore, the list of priority substances includes substances that occur in nature. This 
poses a challenge for industrial production using raw materials, which will always contain 
traces of these substances, parts of which will eventually be released due to thermodynamical 
laws and limitations of available control technology. To this end references to the application 
of best available technology as provided in Directive 96/61/EC shall be strengthened. 

Your draftsman welcomes the fact that the proposal does not contain new emission controls 
and allows a maximum of flexibility for Member States in choosing the implementing 

  
1 OJ L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 OJ L 331, 15.12.2001, p. 1.
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measures to achieve the environmental objectives. However, in exceptional cases new 
Community action might be more efficient. Such decisions should be based on an extensive 
consultation between the Commission, the Member States and stakeholders. The procedure 
foreseen in Article 12 of the Water Framework Directive could be used for that aim.

Protection and economic activity should be balanced. From this perspective, the setting up of 
environmental quality standards (EQS) being protective with respect to direct and indirect 
effect is welcome and will serve both the goals of protection and minimum burden for 
Member States and economy. Where such EQS can not yet be defined, the chosen concept 
should not be abandoned. In such cases and when the substances concerned exhibit 
bioaccumulative properties, instead of introducing EQS for the compartments possibly under 
risk, these should be monitored to avoid significant deterioration whilst work on overall 
protective EQS shall be continued. The unresolved questions of using EQS on sediments and 
biota in the combined approach, the intermediary nature of such EQS and the superiority of 
the concept of overall protective EQS, together call for corresponding readjustments in the 
proposal for this Directive.

Your draftsman objects to the absolute prevention of deterioration. This would exceed the 
concept of the prevention of deterioration as stipulated in the Existing Community legislation
and render sustainable water management impossible.

Finally, your draftsman welcomes the practical approach chosen by the Commission to set 
clear, harmonised and binding standards on Community level, avoiding market distortion. But 
this applies also to the assessment of the water quality status and to the use of allowable 
maximum concentrations within the combined approach of Article 10 of the Water 
Framework Directive. For both, several options of practical application exist, which could 
lead to different results. Without harmonised and compulsory methods a level playing field 
cannot be established. Special consideration has to be given to the cases where the proposed 
EQS are not matched by analytical methods with sufficient low limits of quantification.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 4

  
1 Nepublicat încă în JO.
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(4) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu 2000 reprezintă măsuri de 
combatere a poluării prin substanţe prioritare 
specifice, în conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE. În plus, numeroase 
măsuri de protecţie a mediului fac obiectul 
altor acte legislative comunitare în vigoare. 
Prin urmare, ar trebui mai degrabă să se 
acorde prioritate aplicării şi revizuirii 
instrumentelor existente, decât stabilirii de 
noi măsuri care riscă să le dubleze pe cele 
deja existente. 

(4) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu 2000 reprezintă măsuri de 
combatere a poluării prin substanţe prioritare 
specifice, în conformitate cu articolul 16
alineatul (6) din Directiva 2000/60/CE. În 
plus, numeroase măsuri de protecţie a 
mediului fac obiectul altor acte legislative 
comunitare în vigoare. Prin urmare, ar trebui 
mai degrabă să se acorde prioritate aplicării 
şi revizuirii instrumentelor existente, decât 
stabilirii de noi măsuri care riscă să le 
dubleze pe cele deja existente. 

Justification

Reference should not be made to Article 16 in general but to Article 16 (6), that expresses 
explicitly the need for cost-effective and proportionate control measure. The substance lists of 
Annex I and Annex II contain naturally occurring substances (e.g. metals), whose traces are 
ubiquitous. To render the controls being called for operational, this aspect must be 
highlighted.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 5

(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al 
emisiilor de substanţe prioritare provenite 
din surse punctiforme sau difuze, prevăzute 
la articolul 16 alineatele (6) şi (8) din 
Directiva 2000/60/CE, este mai avantajos 
din punct de vedere economic şi mai 
proporţional ca statele membre să introducă, 
atunci când este cazul, pe lângă punerea în 
aplicare a celorlalte acte legislative 
comunitare în vigoare, măsuri de control 
complementare adecvate care să se înscrie în 
programul de măsuri pentru fiecare bazin
hidrografic, în conformitate cu articolul 11
din Directiva 2000/60/CE. 

(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al 
emisiilor de substanţe prioritare provenite 
din surse punctiforme sau difuze, prevăzute 
la articolul 16 alineatele (6) şi (8) din 
Directiva 2000/60/CE, este mai avantajos 
din punct de vedere economic şi mai 
proporţional ca statele membre să introducă, 
atunci când este cazul, pe lângă punerea în 
aplicare a celorlalte acte legislative 
comunitare în vigoare, măsuri de control 
complementare adecvate care să se înscrie în 
programul de măsuri pentru fiecare bazin
hidrografic, în conformitate cu articolele 10 
şi 11 din Directiva 2000/60/CE. 

Justification

This Amendamentul seeks to avoid undermining the requirement from Article 10 of the water 
framework directive, which requires more stringent emission controls beyond best available 
techniques where this is necessary to comply with the environmental quality standards.



PE 380.994v02-00 6/13 AD\654947RO.doc

RO

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 5A (nou)

(5a) În cazul în care un stat membru nu 
poate rezolva singur o problemă care are 
efecte asupra gestiunii resurselor de apă, 
acesta ar putea să informeze Comisia, în 
conformitate cu articolul 12 din Directiva 
2000/60/CE. De asemenea, statele membre 
ar trebui să poată raporta o astfel de 
problemă Comisiei atunci când măsurile 
comunitare par mai avantajoase şi mai 
potrivite. În acest caz, Comisia ar trebui să 
organizeze un schimb de informaţii cu toate 
statele membre şi, dacă acţiunea 
comunitară se dovedeşte a fi o opţiune mai 
bună, Comisia ar trebui să publice un 
raport  şi să propună măsuri.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 9

(9) Poluarea chimică poate afecta mediul 
acvatic atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
lung, pentru stabilirea standardelor de 
calitate a mediului trebuie să se ia în 
considerare datele referitoare atât la efectele 
acute, cât şi la cele cronice. Pentru a asigura 
o protecţie adecvată a mediului acvatic şi a 
sănătăţii umane, ar trebui stabilite standarde 
de calitate bazate pe o medie anuală la un 
nivel care să asigure protecţia împotriva 
expunerii pe termen lung, precum şi norme 
de calitate bazate pe concentraţii maxime 
admisibile, pentru protecţia împotriva 
expunerii pe termen scurt.

(9) Poluarea chimică poate afecta mediul 
acvatic atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
lung, pentru stabilirea standardelor de 
calitate a mediului trebuie să se ia în 
considerare datele referitoare atât la efectele 
acute, cât şi la cele cronice. Pentru a asigura 
o protecţie adecvată a mediului acvatic şi a 
sănătăţii umane, ar trebui stabilite standarde 
de calitate bazate pe o medie anuală la un 
nivel care să asigure protecţia împotriva 
expunerii pe termen lung, precum şi norme 
de calitate bazate pe concentraţii maxime 
admisibile, pentru protecţia împotriva 
expunerii pe termen scurt. Atât aplicarea 
concentraţiilor maxime admise, în 
conformitate cu abordarea combinată 
stabilită la articolul 10 din Directiva 
2000/60/CE, în special analiza valorilor 
aberante, cât şi definirea controalelor de 
emisie ar trebui armonizate. 
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Justification

Maximum allowable concentrations are prone to bias by outliers and do not refer to any kind 
of time period but are of discrete nature. Therefore, any attempt to estimate or predict such 
values, which is a necessity in emission permit procedures, will be strongly biased. To 
provide for a level playing field, harmonised rules for dealing with these issues shall be 
developed.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 18A (nou)

(18a) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţiile aplicabile produselor chimice
(REACH) şi de instituire a unei Agenţii 
Europene pentru Produse Chimice1

prevede o revizuire în vederea efectuării 
unei evaluări a conformităţii criteriilor de 
identificare a substanţelor persistente, 
bioacumulabile şi toxice. În consecinţă, 
Comisia ar trebui să modifice anexa X la 
Directiva 2000/60/CE, imediat după 
modificarea criteriilor prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

______________
1 OJ L 396, 30.12.2006, p.1.

Justification

The PBT criteria under REACH have been found to be deficient. They are so rigid that almost 
no PBT substances are identified. Unfortunately, the same criteria have been applied in the 
revision of Annex X of Directive 2000/60/EC. As soon as the criteria for PBT substances 
under REACH have been corrected, the Commission should review Annex X.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre se asigură, pe baza 
programelor de monitorizare a stării apelor 
derulate în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 2000/60/CE, că nu există o 
creştere a concentraţiilor substanţelor

(2) Statele membre monitorizează 
concentraţiile substanţelor menţionate în 
părţile A şi B din anexa I, precum şi biota, 
sedimentele recente sau solidele 
suspendate, dacă aceste substanţe prezintă 
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menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
sedimente şi biota.

un potenţial de acumulare semnificativ în 
mediile menţionate şi dacă normele de 
calitate a mediului în domeniul apei, 
stabilite în anexa I părţile A şi B, nu 
protejează suficient organismele împotriva 
otrăvirii secundare sau a organismelor 
bentice. Statele membre se asigură că 
concentraţiile substanţelor monitorizate nu 
cresc în mod semnificativ pe durata 
revizuirii unui plan de gestionare a 
bazinelor hidrografice în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (7) din Directiva
2000/60/CE.
În orice caz, statele membre monitorizează 
hexaclorbenzenul, hexaclorbutadiena şi 
metilmercurul. 

Justification

Overall protective EQS for the water phase serve the precautionary principle but keep costs 
for monitoring and compliance lower. Whilst such EQS are not available, for the same 
reasons as outlined before, a ban on “significant” deterioration (upward trend) shall apply, 
whilst the concentrations of priority substances in sediments, biota or suspended solids 
concerned are monitored. An “absolute” ban on deterioration would render sustainable 
water management impossible and is neither foreseen by the current EU water legislation nor 
the Water Framework Directive itself.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Standardele de calitate a mediului, 
menţionate la alineatele (1) şi (3), nu aduc 
atingere condiţiilor prevăzute de Directiva 
98/83/CE a Consiliului privind calitatea 
apei destinate consumului uman şi la 
articolul 7 din Directiva 2000/60/CE, 
referitor la apele utilizate la captarea apei 
potabile, care ar putea fi mai stricte. 

Justification

It is important to specify in the enacting clauses that the environment quality standards are 
without prejudice to specific Community requirements on water intended for human 
consumption.
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Amendamentul 8
ARTICOLUL 2, ALINEATUL (5)

5. Comisia poate elabora, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE, metodele de 
calcul obligatorii vizate în partea C punctul 
3 al doilea paragraf din anexa I la prezenta 
directivă.

5. Comisia elaborează, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE şi în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, metode de calcul 
obligatorii, cel puţin pentru aspectele vizate 
în partea C din anexa I la prezenta directivă.

Justification

To provide the same level of protection and to avoid competition distortion across the 
Member States, a compulsory methodology is necessary. To complement the corresponding 
provision of Article 8 (3) of Directive 2000/60/EC, a fixed timeframe to define these methods
is introduced.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

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 corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

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 compromită
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

Justification

It must be clearly expressed that compliance with the targets of Directive 2000/60/EC has 
priority. The wording “compromise” is already used in the comparable rule of Article 4, 
paragraph 8 of that Directive.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în baza 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor pentru toate 

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor pentru toate 
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substanţele prioritare şi toţi poluanţii 
prevăzuţi în părţile A şi B din anexa I, 
pentru fiecare bazin hidrografic sau parte a 
unui bazin hidrografic de pe teritoriul lor.

substanţele prioritare şi toţi poluanţii 
prevăzuţi în părţile A şi B din anexa I, 
pentru fiecare bazin hidrografic sau parte a 
unui bazin hidrografic de pe teritoriul lor, 
care să includă sursele unor astfel de 
emisii, evacuări şi pierderi, precum şi 
hărţile specifice.
Statele membre includ în inventar toate 
măsurile de control al emisiilor, luate în 
urma acestor emisii, evacuări şi pierderi de 
substanţe prioritare şi de poluaţi.

Justification

It should be clearly specified that the inventory shall indicate the sources of the emissions, 
discharges and losses of the priority substances and other pollutants. These should be 
mapped for better transparency. 

Given the reduction or cessation obligations on Member States concerning emissions, 
discharges and losses of priority substances as laid down in Article 4(1)(a)(iv) of Directive 
2000/60/EC, Member States should include information about such measures in their 
inventory.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) PARAGRAFUL 2A (nou)

La realizarea inventarelor, statele membre 
pot folosi informaţii privind emisiile, 
evacuările şi pierderile înregistrate de la 
data intrării în vigoare a Directivei 
2000/60/CE, cu condiţia ca aceste 
informaţii să corespundă criteriilor de 
calitate care se aplică informaţiilor 
menţionate la alineatul 1.

Justification

Member States should be allowed to demonstrate results from “early actions”. When 
evaluating progress, the Commission should take this additional information into 
consideration.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 4 ALINEATUL 5 PARAGRAFUL 1A (nou)
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În cadrul verificărilor pe care le 
întreprinde, Comisia ia în considerare:
- fezabilitatea tehnică şi proporţionalitatea;
- aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile;
- existenţa concentraţiilor de fond naturale.

Justification

When evaluating the progress of Member States towards the objective of Article 4(1)(a)(iv) of 
Directive 2000/60/EC  the Commission shall take into consideration conditions, which limit 
the scope of possible measures.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 4 ALINEATUL 6A (nou)

(6a) Atunci când măsurile luate pentru
atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 
alineatul (1), litera (a) punctul (iv) din 
Directiva 2000/60/CE sunt imposibil de 
aplicat din punct de vedere tehnic sau 
costurile acestora sunt disproporţionate, 
statele membre pot aplica dispoziţiile 
pertinente de la articolul 4 alineatul (4) şi 
articolul 4 alineatul (5) din directiva 
respectivă.

Justification

Due to the current wording the application of Article 4 paragraphs 4 and 5 of Directive 
2000/60/EC for the achievement of the objective of Article 4 paragraph 1, a, iv of that 
Directive shall be clarified.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Un nou control comunitar al emisiilor 

(1) Atunci când un stat membru, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
din Directiva 2000/60/CE, semnalează o 
problemă care nu poate fi rezolvată la nivel 
de stat sau consideră că măsurile 
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comunitare par a fi cea mai avantajoasă şi 
mai potrivită metodă de a rezolva o 
asemenea problemă, Comisia organizează 
un schimb de informaţii cu toate statele 
membre şi părţile interesate pentru a stabili 
dacă este necesară o acţiune la nivel 
comunitar şi dacă aceasta ar fi  mai 
avantajoasă şi mai adecvată şi publică un 
raport în această privinţă, pe care îl 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului. 
2. Dacă raportul menţionat la alineatul (1) 
confirmă necesitatea unei acţiuni 
comunitare, Comisia propune, în termen de 
doi ani de la publicarea raportului, 
măsurile necesare.

Justification

The decision by the Commission not to propose new Community emission controls according 
to Article 16 paragraph 6 of Directive 2000/60/EC in this Directive is welcome. Nevertheless 
the procedure foreseen in Article 12 of Directive 2000/60/EC shall be an additional option for 
specific problems. This Amendamentul emphasizes this option and provides specifications for 
that procedure.
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