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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 20
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

(1) Химическото замърсяване на 
повърхностните води представлява 
опасност за водната среда със следните 
последици: остро и хронично отравяне на 
водните организми, натрупване в 
екосистемата и изчезване на 
местообитания и видове, а cъщо така се 
явява заплаха за човешкото здраве.

(1) Химическото замърсяване на 
повърхностните води представлява 
опасност за водната среда със следните 
последици: остро и хронично отравяне на 
водните организми, натрупване в 
екосистемата и изчезване на 
местообитания и видове, а cъщо така се 
явява заплаха за човешкото здраве. От 
първостепенно значение е причините 
за замърсяването да се определят и да 
се отстраняват при източника, по 
най-ефективния от икономическа и 
екологична гледна точка начин.

Or. de
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Justification

This recital reflects Recital 11 of the Water Framework Directive and the need for pollution 
to be tackled at source, in accordance with the polluter-pays principle, the precautionary 
principle and the principle of prevention.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 21
СЪОБРАЖЕНИЕ 2 A (ново)

2а) Държавите-членки следва да 
прилагат необходимите мерки в 
съответствие с член 16, параграфи 1 и 
8 от Директива 2000/60/ЕО, с цел 
поетапно намаляване на 
замърсяването, причинявано от 
приоритетни вещества, и премахване
или поетапно намаляване на емисии, 
зауствания и изпускания на 
приоритетни опасни вещества; 

Or. en

Justification

To clarify that the proposal is daughter directive of the WFD and therefore (as in the WFD) 
Member States should not be required to take measures that are disproportionately costly or 
technically infeasible in order to achieve the objectives of the proposal.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 22
СЪОБРАЖЕНИЕ 4
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(4) От 2000 г. досега са приети множество 
актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО относно специфичните 
приоритетни вещества. Наред с това, 
множество мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на 
съществуващото законодателство на 
Общността. Следователно трябва да се 
даде предимство по-скоро на прилагането 
и преразглеждането на съществуващите 
инструменти, отколкото на въвеждането 
на нови мерки за контрол, които може да 
дублират вече съществуващите мерки. 

(4) От 2000 г. досега са приети множество 
актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО относно специфичните 
приоритетни вещества. Наред с това, 
множество мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на 
съществуващото законодателство на 
Общността. Следователно трябва да се 
даде предимство по-скоро на прилагането 
и преразглеждането на съществуващите 
инструменти, отколкото на въвеждането 
на нови мерки за контрол, които може да 
дублират вече съществуващите мерки. 
Ако спазването на стандарите за 
качество на околната среда може да 
бъде постигнато само с налагане на 
ограничения или забрани върху 
употребата на отделни вещества, 
такива мерки следва да бъдат 
прилагани по силата на нови или 
съществуващи правни актове на 
Общността, по-конкретно в 
контекста на Регламент (ЕО) 
№1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) №
793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) 
№1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 
Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.

Or. de

Justification

With a view to guaranteeing uniform competitive conditions in terms of plant location, and on 
grounds of competence, legal restrictions on the use of chemicals or bans on individual 
substances can only be introduced under Community law. Compliance with environmental 
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quality standards in the area of diffuse inputs into bodies of water cannot be guaranteed by 
means of national control measures.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 23
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) От 2000 г. досега са приети множество 
актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО относно специфичните 
приоритетни вещества. Наред с това, 
множество мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на 
съществуващото законодателство на 
Общността. Следователно, трябва да се 
даде предимство по-скоро на прилагането 
и преразглеждането на съществуващите 
инструменти, отколкото на въвеждането 
на нови мерки за контрол, които може да 
дублират вече съществуващите мерки. 

(4) От 2000 г. досега са приети множество 
актове на Общността, които се явяват 
мерки за контрол на замърсяването, 
съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО относно специфичните 
приоритетни вещества. Наред с това, 
множество мерки за опазване на околната 
среда попадат в обхвата на 
съществуващото законодателство на 
Общността. Следователно, краткосрочно
трябва да се даде предимство по-скоро на 
прилагането и преразглеждането на 
съществуващите инструменти, отколкото 
на въвеждането на нови мерки за 
контрол, които може да дублират вече 
съществуващите мерки. При все това,
след предаването на плановете за 
управление на речните басейни, 
изготвени от държавите-членки 
съгласно член 13 от Директива 
2000/60/ЕО, включително програмите 
от мерки, съставени съгласно член 11 
от същата директива, Комисията 
следва да оцени дали с прилагането и 
преразглеждането на съществуващите 
инструменти са постигнати напълно 
целите на Директива 2000/60/ЕО, или 
се изисква предприемането на други 
специфични действия в съответствие 
с настоящата директива.

Or. en

Justification

The Commission decided to disregard its obligations under the water framewrok directive, 
which calls for proposals for emissions control measures by the end of 2003. While other 
Community instruments may indeed achieve the same objective, there needs to be an 
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assessment on the basis of the programme of measures submitted by the Member States 
whether the measures pursuant to other legal instruments are sufficient to achieve the 
objectives of the water framework directive.

Изменение, внесено от Jan Mulder and Jules Maaten

Изменение 24
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 A (ново)

4а) Директива 2000/60, в член 11, 
параграф 2 и част Б от приложение VІ 
относно програмите от мерки, 
включва неизчерпателен списък от 
допълнителни мерки, които 
държавите-членки могат да изберат 
да приемат като част от програмите 
от мерки, наред с другото:
- законодателни инструменти,
- административни инструменти и
- договорени споразумения за опазване 
на околната среда.

Or. en

Justification

Besides the legal instruments, also the 'supplementary' measures as described in Article 11, 
paragraph 4 and part B of Annex VI of the Water Framework Directive (2000/60/EC) should 
be mentioned as possible solutions in case standards are frequently exceeded, as more 
voluntary, stimulating measures are often more effective, than a strict legal approach. This 
will help to increase the common ground for the directive as such, and environmental 
legislation in general. 

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 25
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО държавите-членки 
трябва да включат, при необходимост, в 
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целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО.

допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО. С цел
поддържане на единни условия на 
конкуренция на вътрешния пазар, 
следва всички решения за предприемане 
на мерки по отношение на
приоритетни вещества от точкови 
източници да се основават на 
принципа на най-добрите налични 
техники, така както е въведен от 
Директива 96/61/ЕО.

Or. en

Justification

Member State measures concerning point sources have an impact on the competitiveness of 
towns and cities as plant locations and must therefore be tailored to uniform European 
standards. Directive 96/61/EC introduced a uniform European standard for plant locations in 
the form of the concept of 'best available techniques'. At the same time, the combined 
approach laid down in Article 16 of Directive 2000/60/EC provides for Community measures 
to control emissions. The use of best available techniques can ensure that a uniform minimum 
standard is achieved prior to discharge into a body of water, an important contribution to 
reducing emissions from point sources.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 26
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
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за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО.

за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО, по 
целесъобразност чрез прилагане на член 
10 от Директива 96/61/ЕО на Съвета
от 24 септември 1996 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването1.

___________________________________
1  OВ L 257, 10.10.1996, стр. 26.

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that Member States shall apply the requirement of the IPPC 
directive, to insist on more stringent emission controls beyond best available techniques 
where this is necessary to meet the environmental quality standards.

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 27
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО.

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО. В тази връзка 
държавите-членки прилагат член 10 
от Директива 2000/60/ЕО.

Or. de

Justification

This amendment makes clear that the so-called combined approach (emissions and discharge 
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criteria) must be employed as a central component of the EU Water Framework Directive.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 28
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО.

(5) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни вещества 
от точкови и дифузни източници по 
смисъла на член 16, параграфи 6 и 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-изгодно и 
целесъобразно държавите-членки да 
включат, при необходимост, в 
допълнение към съществуващото 
законодателство на Общността, 
подходящи мерки за контрол съгласно 
член 10 от Директива 2000/60/ЕО, в 
програмата от мерки, която се разработва 
за всеки речен басейн, съгласно член 11 
от Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Justification

This amendment 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.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 29
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2001 г. за определяне на списък 
с приоритетни вещества в областта на 
политиката за водите и за изменение на 
Директива 2000/60/ЕО, фигурира първия 
списък с 33 вещества или групи вещества, 
които са с приоритетно значение за 
предприемането на действия на равнище 

(6) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2001 г. за определяне на списък 
с приоритетни вещества в областта на 
политиката за водите и за изменение на 
Директива 2000/60/ЕО, фигурира първия 
списък с 33 вещества или групи вещества, 
които са с приоритетно значение за 
предприемането на действия на равнище 
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Общност. Някои от тези приоритетни 
вещества са определени като 
приоритетни опасни вещества, чиито 
емисии, зауствания и изпускания следва 
поетапно или напълно да се прекратят. 
Някои вещества бяха преразгледани и 
следва да бъдат класифицирани.

Общност. Някои от тези приоритетни 
вещества са определени като 
приоритетни опасни вещества, чиито 
емисии, зауствания и изпускания следва 
поетапно или напълно да се прекратят. За 
вещества, получени по естествен път
или в резултат на естествени процеси, 
обаче, е невъзможно да се постигне 
пълно поетапно намаляване на 
емисиите, заустванията и 
изпусканията от всички потенциални 
източници. Някои вещества бяха 
преразгледани и следва да бъдат 
класифицирани.

Or. en

Justification

It is important not to make commitments which are impossible to deliver on. For some 
naturally occurring substances complete cessation is not possible. 

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 30
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2001 г. за определяне на списък 
с приоритетни вещества в областта на 
политиката за водите и за изменение на 
Директива 2000/60/ЕО, фигурира първия 
списък с 33 вещества или групи вещества, 
които са с приоритетно значение за 
предприемането на действия на равнище 
Общност. Някои от тези приоритетни 
вещества са определени като 
приоритетни опасни вещества, чиито 
емисии, зауствания и изпускания следва 
поетапно или напълно да се прекратят. 
Някои вещества бяха преразгледани и 
следва да бъдат класифицирани.

(6) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2001 г. за определяне на списък 
с приоритетни вещества в областта на 
политиката за водите и за изменение на 
Директива 2000/60/ЕО, фигурира първия 
списък с 33 вещества или групи вещества, 
които са с приоритетно значение за 
предприемането на действия на равнище 
Общност. Някои от тези приоритетни 
вещества са определени като 
приоритетни опасни вещества, чиито 
емисии, зауствания и изпускания следва 
поетапно или напълно да се прекратят. 
Някои вещества бяха преразгледани и 
следва да бъдат класифицирани. Към 
списъка на приоритетните вещества 
следва да се добавят още вещества, за 
да се постигнат целите на Директива 
2000/60/ЕО.
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Or. en

Justification

It is clear from the very wording of Article 16(8) of the water framework directive, which 
refers to a "first" list of priority substances, and from Decision 2455/2001/EC, which calls for 
the progressive addition of further substances to the list, that the "first" list was only the 
beginning and that further substances should be added to achieve the objectives of the water 
framework directive.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 31
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 A (ново)

6а) За вещества, получени по 
естествен път или в резултат на 
естествени процеси, като кадмий, 
живак и полициклични ароматни 
въглеводороди, обаче, е невъзможно да 
се постигне пълно поетапно 
намаляване на емисиите, 
заустванията и изпусканията от 
всички потенциални източници.

Or. en

Justification

Decision 2455/2001/EC, which established the list of Priority Substances, contained 
important recitals which were not transferred to the WFD when the Priority List substances 
were added as Annex X.  The proposed additional recital conveys the purpose of Recital 4 to 
the Decision, a European Parliament amendment, and would carry through this intention.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 32
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Водната среда може да е обект на 
химическо замърсяване, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план, 
и за тази цел данните за острите и 
хронични последствия следва да се 
използват като база за определяне на 

(9) Водната среда може да е обект на 
химическо замърсяване, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план, 
и за тази цел данните за острите и 
хронични последствия следва да се 
използват като база за определяне на 
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СКОС. За да се осигури достатъчна 
защита на водната среда и човешкото 
здраве, следва да се определят стандарти 
за качество на базата на средногодишни 
стойности на  равнище, осигуряващо 
защита срещу дългосрочна експозиция, 
както и да се определят максимално 
допустимите концентрации с оглед 
осигуряване на защита срещу 
краткосрочна експозиция.

СКОС. Тя е също така място, където 
периодично се провеждат дейности по 
изхвърляне на отпадъци. За да се 
осигури достатъчна защита на водната 
среда и човешкото здраве, следва да се 
определят стандарти за качество на 
базата на средногодишни стойности на  
равнище, осигуряващо защита срещу 
дългосрочна експозиция, както и да се 
определят максимално допустимите 
концентрации с оглед осигуряване на 
защита срещу краткосрочна експозиция.

Or. pl

Justification

The framework directive on waste (2005/0281 (COD)) specifies in Annex I (D4, D6, D7, D11) 
that waste-disposal operations are also performed in the aquatic environment. Such 
operations are not always without impact on the state of the environment and human health.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 33
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 

(10) С цел осигуряване на пълна защита и 
ефективен контрол на замърсяването, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че съставът на техните 
повърхностни води, седимента и 
живата част на екосистемите 
отговарят на СКОС, както са 
определени в части А и Б от 
приложение І. За да се осигури, обаче,
на държавите-членки възможност за 
гъвкавост, контролът над веществата, 
изброени в приложение І, може да се 
извършва в седимента или  живата 
част на екосистемата, вместо във 
водата, ако държавите-членки смятат 
за 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 



PE 378.727v01-00 12/149 AM\631286BG.doc

BG

се определят СКОС за живата част на 
екосистемата. За да се осигури на 
държавите-членки възможност за 
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.

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.

Or. en

Justification

This amendment clarifies that EQS values should be set for that matrix where the most 
sensitive organisms live: for water if it is water living organisms that are the most sensitive, 
for sediment if it is sediment living organisms that are the most sensitive and for biota if it is 
eg, mammals or humans that via secondary poisoning are the most sensitive. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 34
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 

(10) При липса на подробна и надеждна 
информация  на равнище Общност за 
концентрациите на приоритетните 
вещества в живата част на екосистемата и 
седимента на дъното на речни корита, 
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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 
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.

във вътрешни или морски водни 
басейни, 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 
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.

Or. pl

Justification

The existence of genetic types of deposits found in various sedimentary environments 
indicates the complexity, differing natures, pathways and dynamics of the accumulation of 
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deposits and the toxic substances contained in them, including priority substances.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 35
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 
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 

(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 
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 
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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.

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. За да са 
в състояние да направят това, 
държавите-членки следва да 
упражняват контрол над 
приоритетните вещества в живата 
част на екосистемата и в седимента, 
и да съобщават резултатите на 
Комисията. Комисията следва да 
предложи СКОС за живата част на 
екосистемата и седимента, съгласно 
член 16, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО, въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите-членки.

Or. en

Justification

The obligation on Member States to ensure that existing levels in biota and sediment do not 
increase becomes lipservice if there are no concrete monitoring obligations. Member States 
should perform monitoring on biota and sediments, which in turn should form the basis for 
Community action on quality standards as called for in the water framework directive.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 36
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 

(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 
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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 
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.

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 
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, 
седиментът и живата част на 
екосистемата остават важни елементи за 
контрола на вещества със съществен 
потенциал за натрупване, срещу чието 
непряко въздействие СКОС за 
повърхностните води понастоящем не 
предлагат никаква защита. Такъв 
контрол следва да се извършва, за да се 
постигне напредък при провеждането 
на технически и научни дискусии и да 
се определи основната линия за 
бъдещата работа по СКОС за живата 
част от екосистемата и седимента,
по отношение на наблюдаваните 
вещества, когато това е доказано 
необходимо. 

Or. en

Justification

The sixth sentence of Recital 10 and Article 2(2) of the Commission proposal are not 
consistent with the clear statement made in the first sentence of Recital 10 to the effect that no 
extensive and reliable information concerning concentrations of priority substances in biota 
and sediment is available at Community level: on the one hand, no quality standards are laid 
down for biota and sediments, on the grounds of a lack of data, whilst on the other quality 
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standards for bodies of surface water are effectively applied to biota and sediment, regardless 
of the broader context.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 37
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) По отношение на оловото, никела 
и техните съединения обсъждането на 
оценката на риска още не е 
приключило в рамките на 
Европейската служба за химични 
вещества / Съвместния 
изследователски център и поради това, 
за тези елементи не е възможно да се 
определят окончателни стандарти за 
качество. Следователно е 
целесъобразно да се посочи ясно, че 
тези стандарти са временни.

заличава се

Or. en

Justification

The Commission proposal for quality standards is already three years late. It is unacceptable 
to postpone the setting up of the quality standards even further, all the more that the 
Commission had already proposed values in drafts of the proposal. 

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 38
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) Възможно е СКОС да не могат да 
бъдат спазени в близост до мястото 
на заустване на вредни вещества от 
точкови източници, защото 
концентрациите на замърсители при 
заустване обикновено са по-високи от 
околните концентрации във водата. 
Следователно на държавите-членки 
трябва да  се даде възможност да 
отчитат този факт, когато правят 

заличава се
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проверка на спазването на СКОС, чрез 
определяне на преходна зона с 
превишени концентрации на 
замърсители за всяко съответно 
заустване. За да се гарантира 
ограничаването на тези зони, при 
определянето им следва да се прилага 
член 10 от Директива 2000/60/ЕО и 
другите действащи разпоредби на 
законодателството на Общността. 
Предвид това, че развитието на 
техниките за преработка на отпадни 
води и технологичните иновации, 
например най-добрите налични 
техники, могат в бъдеще да позволят 
намаляването на концентрацията на 
замърсители в близост до точки на 
заустване на вредни вещества, 
държавите-членки следва да 
гарантират съответното 
ограничаване на преходните зони с 
превишени концентрации на 
замърсители.

Or. en

Justification

The transitional areas of exceedance are not defined and as such they create a loophole for 
discharges, emissions and losses of priority substances. Exceeding the limit values could lead 
to unacceptable contamination of fish, which could endanger human health and the 
environment, and as a consequence the relevant fishing sector.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 39
СЪОБРАЖЕНИЕ 14 A (ново)

14а) Новото задължение за извършване 
на опис на мерките за контрол на 
замърсяването, причинено от 
приоритетни вещества, следва да се 
добави в Директива 2000/60/ЕО, като се 
посочи като част от програмата от 
мерки, предвидена в член 11 от същата 
директива. Произтичащото от 
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Директива 2000/60/ЕО задължение на 
Комисията за докладване относно 
мерките за контрол на замърсяването, 
следва да се измени така, че да включва 
оценка на това, дали съответните 
други инструменти на Общността 
отговарят на изискванията, посочени в 
член 16 от същата директива. 
Директива 2000/60/ЕО следва да се 
измени, така че да създаде механизъм 
за задействане на общностни мерки, 
ако в доклада на Комисията е налице 
констатация за недостатъчно 
изпълнение на мерките за контрол.

Or. en

Justification

Linked to the amendment on article 5 by the same author.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 40
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) За да се отговори по-добре на 
нуждите на държавите-членки, трябва да 
им бъде дадена възможност да изберат 
подходящ 1-годишен период на 
осредняване  за измерване на основните 
стойности, които се включват в описа.  
Все пак, следва да се отчита факта, че
загубите от използването на пестициди 
може да варират значително от една 
година до друга, поради разлики в 
използваните количества, дължащи се на 
различни климатични условия. 
Следователно за някои вещества, по 
отношение на които се прилагат 
разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО 
на Съвета от 15 юли 1991 г. относно 
пускане на пазара на продукти за 
растителна защита, на държавите членки 
следва да се даде възможност да 

(16) За да се отговори по-добре на 
нуждите на държавите-членки, трябва да 
им бъде дадена възможност да изберат 
подходящ 1-годишен период на 
осредняване  за измерване на основните 
стойности, които се включват в описа. 
Въпреки че загубите от използването на 
пестициди може да варират значително 
от една година до друга, поради разлики в 
използваните количества, дължащи се на 
различни климатични условия или на 
сеитбообращение, замърсяването в 
течение дори и на само един 
вегетационен период може да окаже 
пагубно въздействие върху водните 
организми и да възпрепятства други 
употреби, като например черпенето на 
питейна вода. За да се гарантира, че 
нивото на замърсяване през периода на 
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изберат 3-годишен период на 
осредняване за тези вещества.

употреба е отразено правилно за някои 
вещества, по отношение на които се 
прилагат разпоредбите на Директива 
91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. 
относно пускане на пазара на продукти за 
растителна защита, държавите членки 
следва да използват периода на 
употреба на тези вещества като 
период на осредняване за тези вещества.

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that Member States shall measure pesticides when they are used, 
and not use low winter-values to disguise summer-exceedences.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 41
СЪОБРАЖЕНИЕ 18 A (ново)

18а) Регламент (ЕО) №1907/2006 
предвижда извършване на 
преразглеждане, с което да се оцени 
целесъобразността на критериите за 
определяне на устойчиви, 
биоакумулативни и токсични 
вещества. Комисията следва 
съответно да измени приложение Х 
към Директива 2000/60/ЕО, когато се 
променят критериите по Регламент 
(ЕО) №1907/2006.

Or. en

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.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 42
СЪОБРАЖЕНИЕ 22 A (ново)

22а) Съгласно член 174 от Договора и 
както е потвърдено в Директива 
2000/60/ЕО, политиката на 
Общността по отношение на 
околната среда следва да се основава на 
принципа на предпазливост и на 
принципа "замърсителят плаща".

Or. en

Justification

It should be clearly stated that the precautionary principle applies, that preventive action 
should be taken and that pollution, as a priority, shall be rectified at source and that the 
polluter should pay.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 43
ARTICLE 1

Настоящата директива установява 
стандарти за качеството на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества и някои други замърсители. 

Съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО настоящата директива 
установява стандарти за качеството на 
околната среда по отношение на 
приоритетните вещества и някои други 
замърсители с цел:
а) да се намалят заустванията, 
емисиите и изпусканията на 
приоритетни вещества; и
б) доколкото е възможно, да се 
премахнат заустванията, емисиите и 
изпусканията на приоритетни опасни 
вещества,
съгласно членове 1, 4 и 16 от 

Директива 2000/60/ЕО, за да се 
постигне добро химическо състояние 
на всички повърхностни води преди 
2015 г. и да се предотврати всяко по-
нататъшно влошаване на 
стандартите по отношение на 
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водите.  В съответствие с 
процедурата, посочена в член 21 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, 
до 2020 г. Комисията следва да 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за резултатите от
прилагането на настоящата 
директива за достигане, доколкото е 
технически постижимо, на нива на 
концентрация, близки до тези на 
естествената среда, за всички 
естествено получени вещества, и на 
концентрация, близка до нулевата, за 
всички включени изкуствено получени 
вещества. Целите, заложени в 
настоящата директива, се разглеждат 
като цели по член 4 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en

Justification

This relates to the ultimate aims of the Water Framework Directive and demonstrates that the 
objective is not only to protect the environment and human health but to do so within the 
wider objectives of the WFD as laid out in Article 16.  It is vital that the Commission reviews 
the implementation of this Directive to ensure that it achieves its aims.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 44
ЧЛЕН 1

Настоящата директива установява 
стандарти за качеството на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества и някои други замърсители. 

Настоящата директива установява мерки 
за ограничаване на замърсяването на 
водите и стандарти за качеството на 
околната среда по отношение на 
приоритетните вещества и някои други 
замърсители с цел:

а) да се намалят заустванията, 
емисиите и изпусканията на 
приоритетни вещества до 2015 г.; и
а) да се премахнат заустванията, 
емисиите и изпусканията на 
приоритетни опасни вещества, 
съгласно членове 1, 4 и 16 от 
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Директива 2000/60/ЕО, за да се 
постигне добро химическо състояние 
на всички повърхностни води. Целта е 
също така да се предотврати всяко по-
нататъшно влошаване и до 2020 г. да се 
постигнат нива на концентрация, 
близки до естествената среда, за 
всички естествено получени вещества, 
и концентрации, близки до нулевата, за 
всички антропогенни изкуствено 
получени вещества, в съответствие с 
международните споразумения за 
опазване на моретата. 

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that the proposal includes measures to reduce and cease pollution.

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 45
ЧЛЕН 1

Настоящата директива установява 
стандарти за качеството на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества и някои други замърсители.

Без да се накърняват разпоредбите на 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. и в полза на 
оценяването на доброто химическо 
състояние на повърхностните води, в 
съответствие с член 4 на 
горепосочената директива, настоящата 
директива установява стандарти за 
качеството на околната среда по 
отношение на приоритетните вещества и 
някои други замърсители, посочени в 
член 16, параграфи 7 и 10 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. nl

Justification

First of all this amendment makes explicitly clear that the application of all the provisions of 
the Water Framework Directive (2006/60/EC) remains unaffected, thus providing legal 
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certainty. Secondly it ensures uniform coherence of this directive with the definitions, 
objectives and provisions of the Water Framework Directive, thus avoiding differences of 
interpretation.  

Изменение, внесено от Ambroise Guellec

Изменение 46
ЧЛЕН 1

Настоящата директива установява 
стандарти за качеството на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества и някои други замърсители.

Съгласно член 16 от Директива 
2000/60/ЕО, настоящата директива 
установява стандарти за качеството на 
околната среда по отношение на 
приоритетните вещества и на 
приоритетните опасни вещества, 
които се вземат предвид по отношение 
на химическото състояние на 
повърхностните води.

Or. fr

Justification

Le vocable " certains autres polluants" introduit une confusion avec l'annexe V de la DCE 
alors qu'il n'y a pas de justification à différencier les substances prioritaires des autres 
polluants. 

Cet amendement vise donc à ce que les 8 polluants issus de la liste I de la directive 76/464 
soit inclus dans les "substances prioritaires dangereuses" à l'annexe I de ce texte et aussi 
ajoutés à l'annexe X de la DCE, comme le propose les amendements 16, 17, 19  du 
rapporteur. L'adoption de cet amendement conduit à rectifier le texte dans tous les articles où 
sont mentionnés les parties A et B de l'annexe I.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 47
ЧЛЕН 1, АЛИНЕЯ 1 A (нова)

Целите, заложени в настоящата 
директива, се разглеждат като цели по 
член 4, параграф 1, буква а) от 
Директива 2000/60/ЕО и към тях се 
прилагат параграфи 4, 5, 6, 7 и 8 от 
същия член.
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Or. en

Justification

Member States should be encouraged to use their resources efficiently, in order to produce 
the greatest environmental benefits, rather than devoting a lot of resources to measures with 
relatively small environmental benefits.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 48
ЧЛЕН 2, ЗАГЛАВИЕ

Стандарти за качеството на
околната среда

Оценка на спазването на стандартите
за качеството на околната среда

Or. en

Justification

Member States should use their resources efficiently, in order to produce the greatest 
environmental benefits, rather than devoting a disproportionate level of resources to 
measures with relatively small environmental benefits.

The amendment removes the reference to absolute ‘maximum allowable concentrations’ 
(MACs). Such standards may penalise diligent Member States and encourage the use of 
minimum sampling rates (because the more samples taken the greater the risk of one sample 
not meeting a MAC and therefore a water body failing to meet good status).

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 49
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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

1. С цел постигане на добро химическо 
състояние на повърхностните водни 
тела в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква а) от Директива 
2000/60/ЕО, средните годишни 
концентрации на замърсителите, 
изброени в части А и Б на приложение 
І, не превишават стандартите за 
качество на околната среда, определени в 
това приложение, при условията на 
параграф 3 от част В на приложение I.
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замърсителите.
Държавите-членки следят за 
спазването на стандартите за 
качество на околната среда в 
съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I. 

Or. en

Justification

Member States should use their resources efficiently, in order to produce the greatest 
environmental benefits, rather than devoting a disproportionate level of resources to 
measures with relatively small environmental benefits.

The amendment removes the reference to absolute ‘maximum allowable concentrations’ 
(MACs). Such standards may penalise diligent Member States and encourage the use of 
minimum sampling rates (because the more samples taken the greater the risk of one sample 
not meeting a MAC and therefore a water body failing to meet good status). 

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 50
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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. Стандартите за качество на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества, изразени като средни годишни 
стойности, включително 
замърсителите, посочени в Директива 
91/414/ЕИО и Директива 2003/53/EО1 , и 
като максимално допустима 
концентрация, се включват в част А на 
приложение I и, за някои други 
замърсители, в част Б на приложение I. 

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на 
околната среда в съответствие с 
изискванията, посочени в част В на 
приложение I.

Държавите-членки вземат под внимание 
разпоредбите на част В на приложение I
при оценката на доброто състояние на 
повърхностните води, съгласно член 4 
от Директива 2000/60/ЕО.  
_____________________
1 Директива 2003/53/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г., за 
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(26-то поредно) изменение на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията 
за пускането на пазара и употребата на някои 
опасни вещества и препарати (нонилфенол, 
нонилфенол етоксилат и цимент) (OВ L 178, 
17.7.2003 г., стр. 24).

Or. nl

Justification

This amendment ensures uniform coherence of this directive with the definitions, objectives 
and provisions of the Water Framework Directive, thus avoiding differences of interpretation.  

Furthermore it should be noted explicitly that also in the case of pollutants covered by 
Directives 91/414/EEC and 2003/53/EC, the environmental quality standards (EQS) for 
priority substances should be expressed as an annual average. Expressing these pollutants as 
an average over the period of use is practically not possible, as it would require tremendous 
amounts of data on the use of these substances, which differs amongst others per substance, 
per region and per year. The Maximum Allowable Concentration (MAC) already provides for 
limits on the concentrations of these substances during the period of use.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 51
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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 във води, в 
седимента и в живата част на
екосистемата, изразени като средни 
годишни стойности или като средни за 
периода на прилагане стойности, за 
замърсителите, попадащи в обхвата 
на Директива 91/414/ЕИО, и като 
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.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
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посочени в част В на приложение I. посочени в част В на приложение I.

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that the proposal includes measures to reduce and cease pollution.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 52
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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 или като средни за 
периода на употреба стойности, за 
приоритетните вещества или 
замърсителите, попадащи в обхвата 
на Директива 91/414/EИО, и като 
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. 

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Or. en

Justification

Linked to Amendment40: This amendment clarifies, that Member States shall measure 
pesticides when they are used, and not use low winter-values to disguise summer-
exceedences.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 53
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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,
седимента и живата част на
екосистемата да съответства на 
стандартите за качество на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества, 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.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Or. en

Justification

This amendment clarifies and what is also clearly stated In Article 16.7 of the WFD, that the 
Commission shall submit proposals for EQS in surface water, sediment and biota. Linked to 
amendment 1 on Recital 10 and amendment 4 on Article 2.3 by the same author. 

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 54
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 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 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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При всички случаи държавите-членки  
вземат необходимите мерки, за да 
гарантират, че предприятията, които 
заустват във водни обекти отпадъчни 
води, съдържащи приоритетни 
вещества, прилагат най-добрите 
налични практики за производство и 
третиране на отпадни води. Тези 
мерки се основават на резултатите от 
обмена на информация, предвиден в 
член 16, параграф 2 от Директива 
96/61/ЕО.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Държавите-членки следят за спазването 
на стандартите за качество на околната 
среда в съответствие с изискванията, 
посочени в част В на приложение I.

Or. de

Justification

By insisting on the use of 'best available techniques', in keeping with the principle laid down 
in the IPP Directive (96/61/EC), Member States can, on a uniform European basis, take 
effective action to reduce emissions of priority substances from point sources in a manner 
which has no impact on competition and is consistent with the precautionary principle and 
the polluter-pays principle.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 55
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1а. В съответствие с член 7 от 
Директива 2000/60/ЕО, държавите-
членки гарантират, че водните 
обекти, използвани за черпене на
питейна вода, съответстват на 
Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 
ноември 1998 г. 

Or. nl

Justification

Coherence with the Water Framework Directive must be guaranteed.
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 56
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Когато воден басейн минава през 
повече от една държави-членки, 
съгласуването на програмите за 
наблюдение и на съставяните 
национални описи се извършва така, че 
да се избегне ощетяване на държавите-
членки, разположени надолу по 
течението на водния басейн.

Or. en

Justification

It is important to coordinate monitoring on water courses passing through several Member 
States in order to tackle pollution at the source.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 57
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

2. Държавите-членки следят за това, 
концентрациите на веществата, 
изброени в части А и Б на приложение 
I, да не се увеличават в живата част 
на екосистемата и в седимента, като 
се основават на наблюдението на 
състоянието на водите, извършвано в 
съответствие с член 8 от Директива 
2000/60/EО.

2. 2. Държавите-членки следят за 
извършване на подходящото 
наблюдение, в съответствие с член 8 от 
Директива 2000/60/ЕО, когато някой от 
замърсителите, включени в списъка в 
част А или Б на приложение І, е 
възможно да се акумулира в седимента
или в живата част на екосистемата 
на воден обект, така че да се оцени:
а) рискът, който представляват тези 
замърсители за постигането на 
целите, посочени в член 4 от същата 
директива; и
б) ефективността на мерките, 
предприети в съответствие с член 11 
от същата директива, с оглед
предотвратяване на каквито и да е 
рискове, свързани с тези замърсители,
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за постигането на целите, посочени в 
член 4 от същата директива.

Or. en

Justification

Member states should be prioritising achievement of the proposed EQS, which have been set 
at a level designed to protect aquatic life.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 58
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

2. Държавите-членки следят за това, 
концентрациите на веществата, изброени 
в части А и Б на приложение I, да не се 
увеличават в живата част на 
екосистемата и в седимента, като се 
основават на наблюдението на 
състоянието на водите, извършвано в 
съответствие с член 8 от Директива 
2000/60/EО.

2. Държавите-членки извършват 
наблюдение на концентрациите на 
веществата, изброени в части А и Б на 
приложение I, в живата част на 
екосистемата и в седимента, в 
съответствие с член 8 от Директива 
2000/60/EО.

Or. de

Justification

The sixth sentence of Recital 10 and Article 2(2) of the Commission proposal are not 
consistent with the clear statement made in the first sentence of Recital 10 to the effect that no 
extensive and reliable information concerning concentrations of priority substances in biota 
and sediment is available at Community level: on the one hand, no quality standards are laid 
down for biota and sediments, on the grounds of a lack of data, whilst on the other quality 
standards for bodies of surface water are effectively applied to biota and sediment, regardless 
of the broader context.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 59
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

2. Държавите-членки следят за това, 
концентрациите на веществата, изброени 
в части А и Б на приложение I, да не се 

2. Държавите-членки следят за това, 
концентрациите на веществата, изброени 
в части А и Б на приложение I, да не се 
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увеличават в живата част на екосистемата 
и в седимента, като се основават на 
наблюдението на състоянието на водите, 
извършвано в съответствие с член 8 от 
Директива 2000/60/EО.

увеличават във водите, в живата част на 
екосистемата и в седимента, като се 
основават на наблюдението на 
състоянието на водите, извършвано в 
съответствие с член 8 от Директива 
2000/60/EО. 

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that the proposal includes measures to reduce and cease pollution.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 60
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 1, УВОДНА ЧАСТ

3. Държавите-членки следят за това да не 
се превишават следните концентрации на 
хексахлорбензол, хексахлорбутадиен и 
живак в тъканите (живо тегло) на риби, 
безгръбначни, ракообразни и други 
елементи на живата част на екосистемата:

3. Държавите-членки следят за това да не 
се превишават следните концентрации на 
веществата, изброени по-долу, в 
тъканите (живо тегло) на риби, 
безгръбначни, ракообразни и други 
елементи на живата част на екосистемата,
или в седимента (сухо тегло):

Or. en

Justification

Several of the substances proposed by the Commission in Annex A are clearly lipophilic and/or the 
water solubility is low, meaning that they mainly occur in sediment or biota and are not solved in the 
water column. Analyses of these substances in water are often difficult and connected with high 
uncertainty, with the result that priority substances which cause serious environmental problems and 
are toxic for humans are not always detected.
The added substances have all low water solubility and according to the substance data 
sheets (compiled and discussed in a consultative process with the Expert Advisory Forum on 
Priority Substances and the Expert Group on Quality Standards and peer-reviewed by 
SCTEE) and the Commission's impact assessment SEC (2006) 947, these substances clearly 
accumulate in the food chain and/or in sediments.
Linked to AM 33 on Recital 10 and AM 53 on Article 2.1 by the same author.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 61
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В A (нова)

вa) 247 μg/кг. ww за пентабром 
дифенилетер,

Or. en

Justification

Pentabromodiphenylether accumulates in the food chain (see Commission's Impact 
Assessment SEC (2006) 947) and should therefore be measured in biota.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 62
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В Б (нова)

вб) 16.6 мг/кг. ww за C10-13-
хлороалкани,

Or. en

Justification

C10-13-chloroalkanes accumulate in the food chain (see Commission's Impact Assessment 
SEC (2006) 947) and should therefore be measured in biota.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 63
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В В (нова)

вв) 2.9 мг/кг. ww за Di(2-
етилхексил)фталат (DEHP),

Or. en

Justification

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)is highly lipophilic, accumulates in the food chain (see 
Commission's Impact Assessment SEC (2006) 947) and should therefore be measured in 
biota.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 64
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В Г (нова)

вг) 367 μg/кг. ww за пентахлоробензол, 

Or. en

Justification

Pentachlorobenzene accumulate in the food chain (see Commission's Impact Assessment SEC 
(2006) 947) and should therefore be measured in biota.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 65
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В Д (нова)

вд) 129 μg/кг. dw за флуорантен (в 
седимента).

Or. en

Justification

Flouranthene accumulates in sediment (see Commission's Impact Assessment SEC (2006) 
947) and should therefore be measured in that matrix.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 66
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

С оглед упражняване на контрол и 
наблюдение относно спазването на 
стандартите за качество на околната 
среда по отношение на веществата, 
изброени в първата алинея, 
държавите-членки следва да въведат 
по-строги стандарти по отношение на 
водата, заменящи изброените в част А 
на приложение I стандарти, или 

Упражняването на контрол върху 
други вещества, изброени в приложение 
I, може също да се извършва в 
седимента или живата част на 
екосистемата, вместо във водите, ако 
държавите-членки считат, че това е 
по-целесъобразно и икономически 
ефективно. При  откриване на 
значителни концентрации на 
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установяват допълнителен стандарт 
по отношение на живата част на 
екосистемата.

вещества и ако държавите-членки 
считат, че е налице риск да не бъдат
спазени стандартите за качество на 
околната среда по отношение на 
водите, се извършва на контрол върху 
водите, с цел да се гарантира 
спазването на стандартите за 
качество на околната среда по 
отношение на водите. 

Or. en

Justification

To assure, as far as possible, that problems with priority substances in the water environment 
are detected, Member States should have the flexibility to monitor substances in Annex I in 
sediment or biota if they consider it to be more adequate and cost-effective. However, if 
significant concentrations of substances are detected, complementary monitoring in water has 
to be performed.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 67
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

С оглед упражняване на контрол и 
наблюдение относно спазването на 
стандартите за качество на околната 
среда по отношение на веществата, 
изброени в първата алинея, държавите-
членки следва да въведат по-строги 
стандарти по отношение на водата, 
заменящи изброените в част А на 
приложение I стандарти, или установяват 
допълнителен стандарт по отношение на 
живата част на екосистемата.

С оглед упражняване на контрол и 
наблюдение относно спазването на 
стандартите за качество на околната 
среда по отношение на веществата, 
изброени в първата алинея, държавите-
членки могат да въведат по-строги 
стандарти по отношение на водата, 
заменящи изброените в част А на 
приложение I стандарти, или да 
установяват допълнителен стандарт по 
отношение на живата част на 
екосистемата.

Or. en

Justification

The environmental quality standards should be strict enough to protect surface water as well 
as biota. Additional standards for biota will complicate monitoring.
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Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 68
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 A (нов)

3a. Не по-късно от 12 месеца след
предаването на описите от 
държавите-членки, Комисията 
изготвя предложение относно 
стандартите за качество, приложими 
за концентрациите на приоритетни 
вещества в седимента и живата част 
на екосистемата.  

Or. en

Justification

The obligation on Member States to ensure that existing levels in biota and sediment do not 
increase requires Community action on quality standards as called for in Article 16(7) of the 
water framework directive. An appropriate timing would be one year after the Member States 
have reported on their findings of priority substances in sediments and biota. 

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 69
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 A (нов)

3a. От държавите-членки се изисква да 
спазват Директива 98/83/EО на Съвета 
и да управляват повърхностните водни 
обекти, използвани за черпене на 
питейна вода, в съответствие с член 7 
от Директива 2000/60/EО. 
Следователно, настоящата директива 
се прилага без с това да се  нарушават 
изискванията, които могат да налагат 
спазването на по-строги стандарти.  

Or. en

Justification

Recital 12 should be an article. Article 16 of the WFD explicitlymentions the protection of 
drinking water abstraction. For drinking water more stringent standards, than the EQS 
mentioned in this directive, are required.
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Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 70
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 A (нов)

3a. От държавите-членки се изисква да 
спазват Директива 98/83/EО на Съвета 
от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водата, предназначена 
за консумация от човека и да 
управляват повърхностните водни 
обекти, използвани за черпене на 
питейна вода, в съответствие с член 7 
от Директива 2000/60/EО.  
Следователно, настоящата директива  
се прилага без с това да се  нарушават 
изискванията, които могат да налагат 
спазването на по-строги стандарти.  

Or. en

Justification

Article 16(1) of the Water Framework Directive refers specifically to the protection of 
drinking water. This directive relates to the protection of bodies of water in general. Bodies of 
water intended for the abstraction of drinking water require more specific measures and 
standards in order to comply more closely with Article 7(3) of the Water Framework 
Directive (reduction of water purification).

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 71
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 Б (нов)

3б. Случаи, при които спазването на 
стандартите за качество на околната 
среда не е технически осъществимо
или би довело до извършването на 
непропорционални социални или 
икономически разходи, се уреждат по 
член 4, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 
2000/60/EО, с оглед определяне на 
икономически най-ефективния и 
екологично приемлив подход за 
постигане на целта, заложена в член 4, 
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параграф 1, буква а) на Директива 
2000/60/EО.

Or. nl

Justification

It is important to ensure that Article 4 of the Water Directive is applicable, given the inherent 
uncertainty of the EQS values. This uncertainty is a result of the lack of research into the 
effects, monitoring and calculation of the pollutant in question. To comply with this directive, 
and to avoid disproportionate costs (such as costs for extra treatment techniques which may 
not be necessary), flexibility is needed. The costs and environmental impact may be reduced 
or even avoided by permitting a limited delay, thus allowing time for the current measures to 
achieve their results effectively. 

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 72
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4

4. Комисията следи внимателно научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и при необходимост прави 
предложения за преразглеждане на 
установените в части А и Б на 
приложение I към настоящата директива 
стандарти за качество на околната среда.

4. Комисията следи внимателно научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и прави предложения, най-
малко веднъж на всеки четири години,
за преразглеждане на установените в 
части А и Б на приложение I към 
настоящата директива стандарти за 
качество на околната среда.

Or. en

Justification

his amendment clarifies, that the Commission’s obligation arising from Article 16(4) to 
review it’s proposal at least.4 years.

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 73
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4

4. Комисията следи внимателно научно- 4. Комисията следи внимателно научно-



PE 378.727v01-00 40/149 AM\631286BG.doc

BG

техническия напредък, в това число 
заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и при необходимост прави 
предложения за преразглеждане на 
установените в части А и Б на 
приложение I към настоящата директива 
стандарти за качество на околната среда.

техническия напредък, като редовно 
използва базата данни, създадена по 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, за 
извършване на анализ на веществата, 
които са вредни за водните организми, 
акумулативни или устойчиви, в това 
число заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и прави предложения, най-
малко веднъж на всеки четири години,
за преразглеждане на установените в 
части А и Б на приложение I към 
настоящата директива стандарти за 
качество на околната среда.

Or. en

Justification

This amendment ensures, that the Commission uses the data which become available through 
REACH to detect further priority substances and clarifies, that the Commission’s obligation 
arising from Article 16(4) to review it’s proposal at least every 4 years is maintained.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 74
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4

4. Комисията следи внимателно научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и при необходимост прави 
предложения за преразглеждане на 
установените в части А и Б на 
приложение I към настоящата директива 
стандарти за качество на околната среда.

4. Комисията следи внимателно научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията относно оценката на 
рисковете, посочени в букви а) и б) от 
член 16, параграф 2 на Директива 
2000/60/EО и прави предложения, най-
малко веднъж на всеки четири години,
за преразглеждане на установените в 
части А и Б на приложение I към 
настоящата директива стандарти за 
качество на околната среда.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the Commission’s obligation arising from Article 16(4) to review its 
proposal at least every 4 years.



AM\631286BG.doc 41/149 PE 378.727v01-00

BG

Изменение, внесено от Riitta Myller

Изменение 75
Член 2, параграф 4, алинея 1 a (нова) 

Комисията проучва най-новата научна 
информация и технически прогрес по 
отношение на веществата, 
натрупващи се в седимента и живата 
част на екосистемата, и изготвя 
стандарти за качество на околната 
среда за тези вещества. 

Or. fi

Justification

It would be more appropriate to carry out follow-up on accumulative substances from 
sediment and biota rather than from water. 

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 76
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Стандартите за качество на 
околната среда, описани в параграфи 
от 1 до 3, не водят до нарушаване на 
изискванията на Директива 98/83/EО 
и на управлението на повърхностните 
водни обекти, използвани за черпене на 
питейна вода, в съответствие с член 7 
от Директива 2000/60/EО, които 
могат да налагат спазването на по-
строги стандарти.

Or. en

Justification

It is important to specify in the enacting clauses that the environment quality standards are 
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without prejudice to specific Community requirements on water intended for human 
consumption.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 77
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Не по-късно от една година след
предаването на описите от 
държавите-членки, Комисията 
извършва преглед на веществата, 
описани в части А и Б на приложение I 
и представя предложение за 
стандарти за качество на околната 
среда, приложими за концентрациите 
на тези вещества в живата част на 
екосистемата и седимента. 
Стойностите на стандартите за 
качество на околната среда по 
отношение на живата част на 
екосистемата и седимента се вписват
в колони 8 и 9 от части А и Б на 
приложение I.

Or. en

Justification

In Article 16.7 of the WFD it is clearly stated that the Commission shall submit proposals for 
EQS in surface water, sediment and biota. Moreover, even in the Commission's substance 
data sheets it is clearly expressed that several of the priority substances accumulate in the 
food chain and/or in sediments. This amendment ensures that the Commission fulfils its legal 
obligation under the WFD.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 78
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. До ...* Комисията следва да 
представи предложения за стандарти 
за качество, приложими за 
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концентрациите на приоритетни 
вещества в седимента и живата част 
на екосистемата, в съотвествие с 
процедурата по член 21, параграф 2 от 
Директива 2000/60/EО. 

* Една година след датата на приемане на 
настоящата директива. 

Or. en

Justification

This amendment clarifies that with the current proposal, which fails to propose standards for 
sediments and biota, the Commission has not fulfilled its legal obligation under Article 16.7of 
the WFD. As many of the bioaccumulative substances are best measures in specimens higher 
on the foodchain, it is crucial that this omission will be addressed as soon as possible. 

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 79
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. Най-късно една година след 
предаване на описите от държавите-
членки, Комисията изготвя 
предложение за стандартите за 
качество, приложими за 
концентрациите на приоритетни 
вещества в седимента и живата част 
на екосистемата. 

Or. en

Justification

The Commission has not fulfilled its legal obligation under Article 16.7 of the WFD since it 
failed to propose standards for sediments and biota,. As many of the bioaccumulative or 
persistent substances are best measures in specimens higher on the foodchain, it is crucial 
that this omission will be addressed as soon as possible. 
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 80
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. Когато е необходимо налагане на 
забрана по отношение на определени 
вещества, с цел гарантиране 
спазването на стандартите за 
качество на околната среда, 
Комисията представя подходящи 
предложения за изменение на 
съществуващите нормативни актове 
или приемане на нови нормативни 
актове на равнище Общност. 

Or. de

Justification

The Commission should be given the task of reacting to pollution problems affecting bodies of 
water which can be dealt with effectively by means of restrictions on the manufacture and use 
of individual substances by putting forward legal acts which are binding throughout Europe 
and which impose the same requirements on all Member States, in particular in the context of 
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 
December 2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH).

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 81
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5 Б (нов)

5б. Когато, с оглед прилагане на 
принципа "замърсителят плаща"и 
принципа на предпазливост, и за 
гарантиране на единното прилагане в 
държавите-членки, е необходима 
информация за стойностите на 
ограниченията на емисиите, важащи 
за определени предприятия, вещества 
или точкови източници в рамките на
Общността, или ако тези стойности 
на ограниченията на емисиите могат 
да послужат за осигуряване спазването 
на стандартите за качество на 
околната среда, Комисията представя 
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предложения в съотвествие с член 18 
от Директива 96/61/EО.

Or. de

Justification

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention 
and control provides for the use of Community emission limit values if, in particular on the 
basis of the exchange of information pursuant to Article 16 of that directive, the need for 
Community action has become clear. Community emission limit values are required 
whenever, over a period of many years, differences in the strictness with which measures are 
implemented in the Member States has led to breaches of the fundamental principles 
underlying Community environmental law, i.e. the precautionary principle and the polluter-
pays principle, and to avoidable environmental pollution and whenever this state of affairs 
has given rise to what may be serious distortions of competition in the internal market 
(environmental dumping).

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 82
ЧЛЕН 2 A (нов)

Член 2a 
С оглед постигане на целта, заложена 
в член 2, държавите-членки могат да 
налагат по-строги ограничения по 
използването или заустването на 
вещества в сравнение с тези, които са 
предвидени в Директива 91/414/EИО и 
Директива XX/XXXX/EО, която я 
заменя, или в друг нормативен акт на 
Общността. 

Or. nl

Justification

This directive does not provide for any supplementary emission management measures. 
Consequently the Member States must be fully entitled to take such measures themselves 
where necessary. 



PE 378.727v01-00 46/149 AM\631286BG.doc

BG

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 83
ЧЛЕН 2 A (нов)

Член 2a
Определение

За целите на настоящата директива 
се прилага следното определение: 
1. "Период на употреба" означава 
периода, през който пестицидите, 
съдържащи измереното приоритетно 
вещество или замърсител, биха могли 
да бъдат употребявани, въз основа на 
реалистични прогнози от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Justification

Linked to Amendments 40, 52, 108, 109 and 130: This amendment clarifies, that pesticides 
shall be measured during the period during which they are used. This will prevent that lower 
values during winter-time would lower the average so that even extended periods of high 
values in summer would falsely not be reflected.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 84
ЧЛЕН 3

Преходни зони с превишени 
концентрации

заличава се

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.



AM\631286BG.doc 47/149 PE 378.727v01-00

BG

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.
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. 

Or. de

Justification

The concept of transitional areas in which breaches of European environmental quality 
standards would be admissible, and which, moreover, Member States would be required to 
monitor, thereby incurring substantial technical and administrative costs, must be 
comprehensively rejected.

In keeping with the Water Framework Directive and Annex I, Part C, to the proposal for a 
directive, compliance with environmental quality standards is monitored at representative 
monitoring points, rendering superfluous any measure to define transitional areas for each 
individual discharge point.
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Given the large number of individual cases to be considered, the definition of transitional 
areas in the parts of surface water bodies close to discharge points would generate enormous 
additional implementation and reporting costs. Those additional costs - when set against 
monitoring at representative points - would be out of all proportion to the likely benefits.

In addition, special monitoring of 'transitional areas' in which exceedance of limit values is 
tolerated will become largely irrelevant if more stringent requirements designed to reduce 
emissions (emissions standard: 'best available techniques') are imposed and enforced (cf. 
Amendment to Article 2(1)).

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 85
ЧЛЕН 3

Преходни зони с превишени 
концентрации

заличава се

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.
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 
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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. 

Or. en

Justification

In keeping with the Water Framework Directive and Annex I, Part C, to the proposal for a 
directive, compliance with environmental quality standards is monitored at representative 
monitoring points, rendering superfluous any measure to define transitional areas for each 
individual discharge point.

Given the large number of individual cases to be considered, the definition of transitional 
areas in the parts of surface water bodies close to discharge points would generate enormous 
additional implementation and reporting costs. Those additional costs - when set against 
monitoring at representative points - would be out of all proportion to the likely benefits.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 86
ЧЛЕН 3

Преходни зони с превишени 
концентрации

заличава се

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 
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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.
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. 

Or. en

Justification

The introduction of “transitional areas of exceedance” creates legal uncertainty as no 
definition can be given. In accordance with Article 10 of the IPPC Directive (96/61/EC) the 
Environmental Quality Standards have to be met by point sources. Allowing exemptions leads 
to unacceptable contamination of fish which do not keep out of contaminated zone (eels etc.). 
The Commission does not give sufficient arguments for the introduction of the proposal for 
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this article. As it now stands there is an obvious risk that this proposal waters down existing 
legislation and the aims of the Water Framework Directive.

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 87
ЧЛЕН 3

Преходни зони с превишени 
концентрации

заличава се

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.
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 
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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. 

Or. en

Justification

The introduction of “transitional areas of exceedance” creates legal uncertainty as no 
definition can be given. Deleting this loop-hole improves consistency with the “combined 
approach” specified in Article 10 of the IPPC Directive (96/61/EC) as well as in Article 10 of 
the Water Framework Directive 2000/60/EC, where point sources have to meet 
Environmental Quality Standards. Allowing exemptions would lead to unacceptable 
contamination of fish which do not keep out of contaminated zone (eels etc.) and indirect 
human exposure.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 88
ЧЛЕН 3

Преходни зони с превишени 
концентрации

заличава се

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 
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повърхностните водни обекти, които 
се категоризират като преходни зони с 
превишени концентрации, като вземат 
под внимание съответните разпоредби 
от общностното законодателство.
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. 

Or. en

Justification

The transitional areas of exceedance are not defined and as such they create a loophole for 
discharges, emissions and losses of priority substances. Exceeding the limit values could lead 
to unacceptable contamination of fish, which could endanger human health and the 
environment, and as a consequence the relevant fishing sector.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 89
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

1. Държавите-членки определят 1. Когато не са налице технически 
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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.

осъществимите средства за подходящо 
пречистване на отпадните води, 
изпуснати от един или повече точкови 
източници, държавите-членки могат да 
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.

Or. nl

Justification

Exceedance of EQS is justifiable only if it is not technically possible to purify waste water 
adequately. 

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 90
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

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.

1. Държавите-членки могат да определят
преходни зони с превишени 
концентрации, на сезонен принцип, 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.

Or. en

Justification

Transitional areas of exceedance must not be used as an excuse for failing to implement this 
Directive. However, during times of drought in summer months, or other periods where 
exceptional seasonal conditions affects bodies of water temporary exceptions should be 
permitted.
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Изменение, внесено от Ambroise Guellec

Изменение 91
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

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.

1. Държавите-членки могат да 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.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à préciser que l'établissement de zones transitoires de dépassement doit 
rester facultatif et non systématique et que les rejets ponctuels dépassant les normes doivent 
être exceptionnels et maîtrisés.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 92
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Държавите-членки прилагат план 
за действие, насочен към намаляване на 
обхвата и срока на действие на всяка 
преходна зони с превишени 
концентрации, към плановете за 
управление на речните басейни, 
описани в член 13 от Директива 
2000/60/EО, с оглед постигане на 
съответните стандарти за качество 
на околната среда. 

Or. en

Justification

This underlines the environmental objectives of the Directive by stating that the transitional 
areas of exceedance should be a temporary measure and not a means of avoiding fulfilling 
the requirements of the Directive.
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 93
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2a. При определяне на преходните зони 
с превишени концентрации за 
трансграничните водни басейни е 
необходимо получаване на съгласие от 
страна на засегнатата държава-
членка. 

Or. hu

Justification

In the case of cross-border watercourses, the quantity of a priority substance exceeding the 
permitted limit values discharged into the water in accordance with a permit issued by one 
Member State has not always diminished to the level prescribed by the directive by the time it 
crosses the border. However, compliance with the directive may only be demanded of the 
downstream Member States if the already ‘over-polluted’ water enters their country with their 
consent.  

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 94
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

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.

заличава се

Or. nl

Justification

The designation of transitional areas must be optional. The regular review of permits, and 
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their adjustment in line with the state of technology, are already regulated in Article 13 of the 
IPPC Directive and in Article 11 of the Water Framework Directive. The reduction of 
transitional areas through the application of Best Available Techniques (BAT) will lead IPPC 
installations to prefer ‘water measures’ over measures for the protection of other 
environmental media. This is not in line with the integrated approach set out in Article 7 of 
the IPPC Directive.  

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 95
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3 

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. 

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,  до 2011 г. и след това 
веднъж на всеки шест години, 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. 
При това преразглеждане, на 
компетентния орган се предоставя 
План за намаляване на приоритетните 
вещества, в който се излагат мерките, 
предприети за намаляване 
използването на приоритетни 
вещества и се изброяват другите 
вещества, които могат да се използват 
като заместител на въпросното 
вещество и не попадат в обхвата на 
действие на настоящата директива.

Or. hu

Justification

The review of permits must be adjusted in line with the relevant legislation (IPPC and Water 
Framework Directives). The provision on the Reduction Plan is necessary for the installations 
referred to in Directive 96/61/EC so that the discharge into the water of priority substances 
listed in the Annex to this directive can be gradually reduced, and fully eliminated within a 
reasonable time. 



PE 378.727v01-00 58/149 AM\631286BG.doc

BG

The creation of a procedure will help the installations in implementing this reduction in 
practice, while also creating an opportunity for the authorities to carry out monitoring. The 
listing of the substitute substances in the submitted Plan will make clear the feasible 
alternatives.  

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 96
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

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.

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.
Това постепенно намаляване се 
предприема единствено с цел да се 
отрази подобрението на качеството 
на водите, постигнато в резултат на 
мерките, приложени от държавите-
членки.

Or. en

Justification

The extent of each transitional area should only be progressively reduced if the source 
control mechanisms (instruments and measures) are proving effective 

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 97
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4 

4. Комисията може да установи метода, 
по който държавите-членки да определят 
преходните зони с превишени 

4. Комисията определя метода, по който 
държавите-членки да определят 
преходните зони с превишени 
концентрации, в съответствие с 
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концентрации, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/EО.

процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/EО.
Методът се изразява в следното:

a.) Размерът на преходната зона, 
изразен като процент от въпросния 
воден обект и от общата водна площ 
на държавата-членка, 
б.) Максималното ниво на превишени 
концентрации.  

Or. hu

Justification

For the operation of the units referred to in Directive 96/61/EC a transitional period is 
necessary to determine an area in which the maximum concentration laid down in the 
directive may be exceeded for the substances in question. At the same time, since we are 
dealing here with substances which are dangerous to the environment and to human health 
alike, limits must be placed on this exceedance. To prevent Member States from using this 
article to evade compliance with the directive, it is necessary to regulate precisely the extent 
of the article’s scope. This is also important because only in this way is it possible to ensure 
that the discharge into the water of the substances specified in the Annex can be kept entirely 
below the prescribed limit values within a reasonable time for the whole body of water.  

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 98
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4 A (нов) 

4a. По отношение на устиетата на 
реки и крайбрежните зони, Комисията 
определя методите, които държавите-
членки да използват за оценка на 
стандартите за качество на околната 
среда, изразени като средногодишна 
стойност.

Or. en

Justification

The issue of estuaries and coastal zones must be addressed in regard of their particular 
situation. 
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 99
ЧЛЕН 3 A (нов) 

Член 3a
Методи за контрол на емисиите от 

страна на държавите-членки 
1. За постигане на целите по член 1, 
държавите-членки изготвят 
комплексни планове за контрол на 
емисиите и мерки за постепенно
премахване на емисиите на 
приоритетни и приоритетни опасни 
вещества, в рамките на програмата от 
мерки, предвидена в член 11 от 
Директива 2000/60/EО. Плановете 
съдържат най-малко:
a) резултатите от проучванията по 
член 4;
б) целите за веществата, включително 
за обемите и балансите на масата; 
в) секторни стратегии за основните 
източници на замърсяване (по-
специално за промишлеността, 
селското стопанство, горското 
стопанство, домакинствата, 
здравната система и транспорта);
г) мерки за намаляване на дифузното 
замърсяване, дължащо се на изпускания 
на вещества при производството на
продукти;  
д) мерки за заместване на 
приоритетни опасни вещества; 
е) инструменти, включително и 
икономически мерки, в съотвествие с 
член 9 от Директива 2000/60/EО;
ж) допълнителни стандарти за 
емисиите към съществуващите 
разпоредби на ЕО; 
з) информационни мерки, предоставяне 
на консултации и обучение. 
2. Плановете следва да се изготвят въз 
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основа на прозрачни критерии и да се 
преразглеждат при осъществяването 
на преглед на програмите от мерки. 
Веднъж на всеки три години 
държавите-членки докладват на 
Комисията и обществеността за 
изпълнението на плановете и за това, в 
каква степен мерките са допринесли за 
постигане на целите на настоящата 
директива. 

Or. en

Justification

Ensures compliance with Articles 10 and 16 of the Water Framework Directive.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 100
ЧЛЕН 3 Б (нов) 

Член 3б
Хармонизирани методи за контрол на 

емисиите
1. С оглед гарантиране спазването на 
настоящата директива и на 
Директива 2000/60/EО, Комисията 
извършва преглед на решенията, които 
са свързани с регламентирането или 
използването на приоритетни опасни 
вещества или техните емисии, в срок 
от една година след включването им в 
приложение X. Това се прилага по-
специално за:
a) приоритетни вещества или 
замърсители, попадащи в обхвата на 
Директива 91/414/EИО, и решението за 
включването им в приложение I от 
нея;
б) приоритетни вещества или 
замърсители, попадащи в обхвата на 
Регламент (EО) № 1907/2006 и 
решението за включването им в 
приложения XIV или XVII от него и в 
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списъка на кандидатите (член 59, 
параграф 1 от Регламент (EО) № 
1907/2006 ), както и решенията, 
отнасящи се за даване на разрешение  
(член 60 от Регламент (EО) № 
1907/2006) или друго предложено 
действие, при узнаване за наличието на
превишени стойности по ПКБЕ 
(Предсказана концентрация без ефект). 
2. За точкови източници, попадащи в 
обхвата на Директива 96/61/EО, 
Комисията гарантира, че техники, 
които водят до емисии или изпускания 
на приоритетни опасни вещества, не 
могат да се разглеждат като най-
добри налични техники, така както е 
определено в тази директива и че 
документите, в които са описани най-
добрите налични техники, ще се 
коригират. В съответствие с член 18 
от Директива 96/61/EО, Комисията 
предлага задължителни стойности за 
ограничение на емисиите за всички 
приоритетни вещества или 
замърсители, отделяни от 
предприятия по МКЗР 
(Международната конвенция за 
защита на растенията).
3. С оглед определяне на  
предприятията, описани в член 3, 
Комисията следва да изготви до края 
на 2008 г. стратегия за контрол на 
емисиите за точкови и дифузни 
източници.
4. При предвидима невъзможност да се 
постигнат целите на настоящата 
директива, Комисията следва да 
предвиди по-нататъшни разпоредби на 
равнище ЕС, в съответствие с 
процедурата по член 251 от Договора за 
ЕО.  

Or. en
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Justification

Ensures coherence between different pieces of Community legislation.

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 101
ЧЛЕН 4 

Член 4
Опис на емисиите, заустванията и 
изпусканията на вредни вещества

заличава се

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, 
заустванията и изпусканията на 
всички приоритетни вещества и 
замърсители, изброени в части А и Б на 
приложение I, за всеки речен басейн 
или участъци от него, намиращи се на 
тяхна територия.
2. Периодът на осредняване за 
измерване на стойностите на 
замърсяване, който се установява в 
описа, посочен в параграф 1, се определя 
на една година в периода между 2007 и 
2009 г.
При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните могат 
да се изчисляват като средна 
стойност от годините 2007, 2008 и 
2009.
3. Държавите-членки предоставят на 
Комисията описите, установени 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член, като посочват съответните 
периоди на осредняване, както и 
плановете за управление на речните 
басейни, съгласно член 15, параграф 1 
от Директива 2000/60/EО.
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4. Държавите-членки актуализират 
своите описи в рамките на 
преразглеждането на анализите, 
посочени в член 5, параграф 2 от 
Директива 2000/60/EО. 
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.
Държавите-членки публикуват 
актуализираните описи в своите 
актуализирани планове за управление 
на речни басейни, както е посочено в 
член 13, параграф 7 от Директива 
2000/60/EО. 
5. Комисията проверява дали 
емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г., съответстват на 
задълженията за намаляване или
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.
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.

Or. nl

Justification

The inventories proposed in Article 4 are already required to be drawn up in accordance with 
the E-PRTR Directive and Article 5 of the Water Framework Directive. This amendment 
ensures uniform coherence of this directive with the definitions, objectives and provisions of 
the Water Framework Directive, thus avoiding differences of interpretation.  
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Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 102
ЧЛЕН 4

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, 
заустванията и изпусканията на 
всички приоритетни вещества и 
замърсители, изброени в части А и Б на 
приложение I, за всеки речен басейн или 
участъци от него, намиращи се на тяхна 
територия.

В съответствие със задълженията за 
докладване, съдържащи се в член 15 от 
Директива 2000/60/EО, държавите-
членки  осигуряват предоставянето на
подробна информация за емисиите, за 
да се покаже, че е налице постепенно
намаляване на изпускането на 
приоритетните вещества и 
преустановяване на емисиите на 
приоритетни опасни вещества, 
изброени в част А на приложение I, за 
всеки речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

2. Периодът на осредняване за 
измерване на стойностите на 
замърсяване, който се установява в 
описа, посочен в параграф 1, се определя 
на една година в периода между 2007 и 
2009 г.
При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните могат 
да се изчисляват като средна 
стойност от годините 2007, 2008 и 
2009.
3. Държавите-членки предоставят на 
Комисията описите, установени 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член, като посочват съответните 
периоди на осредняване, както и 
плановете за управление на речните 
басейни, съгласно член 15, параграф 1 
от Директива 2000/60/EО.
4. Държавите-членки актуализират 
своите описи в рамките на 
преразглеждането на анализите, 
посочени в член 5, параграф 2 от 
Директива 2000/60/EО. 
Периодът на осредняване за определяне 
на стойностите в актуализираните 
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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.
Държавите-членки публикуват 
актуализираните описи в своите 
актуализирани планове за управление 
на речни басейни, както е посочено в 
член 13, параграф 7 от Директива 
2000/60/EО. 
5. Комисията проверява дали 
емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г., съответстват на 
задълженията за намаляване или 
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.
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.

Or. en

Justification

This revised text would achieve consistency with the WFD whilst avoiding unnecessary and 
onerous additional reporting requirements. Existing WFD Article 15 requirements regarding 
the monitoring of surface water status are sufficient.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 103
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 1. Въз основа на събраната информация 
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съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис, включително и карти, 
където е приложимо, на емисиите, 
заустванията и изпусканията, както  и 
техните източници, за всички 
приоритетни вещества и замърсители, 
изброени в части А и Б на приложение I, 
за всеки речен басейн или участъци от 
него, намиращи се на тяхна територия, 
включително техните концентрации в 
седимента и живата част на 
екосистемата.
Държавите-членки включват в описа
всички мерки за контрол на емисиите, 
предприети по отношение на 
приоритетните вещества и 
замърсителите, изброени в части А и Б 
на приложение I.

Or. en

Justification

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

Given the reduction or cessation obligations on Member States concerning priority 
substances,  Member States should include information about such measures in their 
inventory.

Изменение, внесено от Ambroise Guellec

Изменение 104
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО или други налични данни, и 
по силата на Регламент (ЕО) № 166/2006, 
държавите-членки изготвят опис на 
емисиите, заустванията и изпусканията 
от първоизточниците на приоритетни 
вещества, (както точкови, така и 
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речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

дифузни източници на замърсяване)
изброени в приложение I, за всеки речен 
басейн или участъци от него, намиращи 
се на тяхна територия.

Or. fr

Justification

La première partie de l'amendement vise à rajouter d'autres bases d'informations pour 
réaliser l'inventaire car les données utilisées pour l'état des lieux adoptés en 2004 datent pour 
la plupart de 2002, et, depuis, des programmes d'acquisitions d'informations ont été engagés 
pour améliorer la connaissance.
La seconde partie de l'amendement vise à soutenir le principe de prévention des pollutions 
selon lequel la pollution doit être traitée à la source, mais il restreint la recherche de" toutes" 
les sources originelles ("des" au lieu de "toutes"), afin d'inciter à rechercher au moins les 
principales sources originelles.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 105
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.
Приоритетните вещества и 
замърсители, отделени от седимента в 
резултат на корабоплаване, драгиране 
или природни явления, следва да не се 
считат за изпускания. 

Or. nl

Justification

Sediments contain ‘old’ priority substances discharged in the past which have sunk down. As 
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a result of turbulence firstly from shipping, secondly from dredging and thirdly from natural 
phenomena (such as storms and tides) these old substances may be released and become 
mixed with the surface water. This amendment seeks to exclude these substances from the 
definition of  ‘losses’, because what is happening here is mainly the redistribution of these 
substances rather than new losses. 

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 106
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в  
приложение ІI или в части А и Б, за 
всеки речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия.

Or. en

Justification

Linked to Amendments adding substances to the list, which the Commission still has to assess 
– following the logic of the text adopted in 2001. Member States shall consider these 
substances in their inventories.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 107
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от Директива 
2000/60/EО и по силата на Регламент 
(ЕО) № 166/2006, държавите-членки 
изготвят опис на емисиите, заустванията 
и изпусканията на всички приоритетни 
вещества и замърсители, изброени в 
части А и Б на приложение I, за всеки 
речен басейн или участъци от него, 
намиращи се на тяхна територия. 
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намиращи се на тяхна територия. Веществата, за които е установено 
съответствие с разпоредбите на член 
2, параграф 1, се освобождават от 
изискване за съставяне на опис.  

Or. en

Justification

For substances for which it can be demonstrated that there is compliance with article 2.1, the 
inventory is superfluous.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 108
ARTICLE 4, ПАРАГРАФ 2

2. Периодът на осредняване за измерване 
на стойностите на замърсяване, който се 
установява в описа, посочен в параграф 1, 
се определя на една година в периода 
между 2007 и 2009 г.

2. Периодът на осредняване за измерване 
на стойностите на замърсяване, който се 
установява в описа, посочен в параграф 1, 
се определя на една година в периода 
между 2007 и 2009 г. 

При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните могат 
да се изчисляват като средна стойност от 
годините 2007, 2008 и 2009.

При все това, по отношение на 
приоритетните вещества или 
замърсители, за които се отнася 
Директива 91/414/EИО, данните се
изчисляват като средна стойност през 
периода на употреба.

Or. en

Justification

Linked to Amendments 40 and 52: This amendment clarifies, that pesticides shall be 
measured during the period during which they are used. This will prevent that lower values 
during winter-time would lower the average so that even extended periods of high values in 
summer would falsely not be reflected.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 109
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4

4. Държавите-членки актуализират своите 4. Държавите-членки актуализират своите 
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описи в рамките на преразглеждането на 
анализите, посочени в член 5, параграф 2 
от Директива 2000/60/EО.

описи в рамките на преразглеждането на 
анализите, посочени в член 5, параграф 2 
от Директива 2000/60/EО. 

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 се
изчисляват като средна стойност през 
периода на употреба и във всички 
случаи преди приключването на анализа.

Държавите-членки публикуват 
актуализираните описи в своите 
актуализирани планове за управление на 
речни басейни, както е посочено в член 
13, параграф 7 от Директива 2000/60/EО. 

Държавите-членки публикуват 
актуализираните описи в своите 
актуализирани планове за управление на 
речни басейни, както е посочено в член 
13, параграф 7 от Директива 2000/60/EО.

Or. en

Justification

Linked to Amendments 40, 52 and 108: This amendment clarifies, that pesticides shall be 
measured during the period during which they are used. This will prevent that lower values 
during winter-time would lower the average so that even extended periods of high values in 
summer would falsely not be reflected.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 110
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г. да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване или
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

5. Комисията проверява до 2012 г. дали 
може да се очаква изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г. да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване и
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО. Комисията 
представя доклад за тази проверка на 
Европейския парламент и на Съвета.
Ако от доклада е ясно, че няма 
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вероятност да се постигне 
съотвествие, Комисията предлага 
необходимите общностни мерки в 
съответствие с член 251 от Договора 
за ЕО до 2013 г. 

Or. en

Justification

According to Article 4(1) of the water framework directive, Member States shall implement 
the necessary measures in accordance with Article 16(1) and (8) with the aim of progressively  
reducing or ceasing pollution. It is therefore not acceptable to wait until the very end - 2025 -
to verify compliance. Such a verification should be done at the very least at half-term, and 
Community action should be taken if the verification shows that compliance is unlikely.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 111
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г. да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване или
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

5. През 2012 г. Комисията проверява 
наличието на изпълнение на 
изискването до 2015 г. емисиите, 
заустванията и изпусканията, отразени в 
описите, да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване и
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО и докладва за 
резултатите и заключенията на 
държавите-членки и Европейския 
парламент, като предлага 
необходимите мерки за постигане на 
съответствие.

Or. en

Justification

According to Article 4(1) of the Water Framework Directive 2000/60/EC, the reduction 
obligations are to be met by 2015 and there is no need to wait ten years with the assessment.
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Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 112
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до 
2025 г. да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване или
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до
2015 г. емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, да 
бъдат в съответствие със задълженията за 
намаляване и елиминиране, предвидени в 
член 4, параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

Or. en

Justification

According to Article 4(1) of the Water Framework Directive 2000/60/EC, the reduction 
obligations are to be met by 2015 and there is no need to wait ten years with the assessment.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 113
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до
2025 г. да бъдат в съответствие със 
задълженията за намаляване или
елиминиране, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

5. Комисията проверява изпълнението на 
изискването емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, до
2015 г. емисиите, заустванията и 
изпусканията, отразени в описите, да 
бъдат в съответствие със задълженията за 
намаляване и елиминиране, предвидени в 
член 4, параграф 1, буква а), точка iv) от 
Директива 2000/60/EО.

Or. en

Justification

According to Article 4(1) of the Water Framework Directive 2000/60/EC, the reduction 
obligations are to be met by 2015 and there is no need to wait ten years with the assessment. 
The Commission shall provide the necessary method to draw up the inventories.
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Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 114
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 A (нов)

6a. До …* Комисията определя методи 
за контрол на емисиите за всички 
точкови източници въз основа на най-
добрите налични техники, които 
следва да се използват от държавите-
членки като минимален стандарт.
* Една година след приемане на 
настоящата директива

Or. en

Justification

According to Article 16(8) of Directive 2000/60/EC, the Commission was supposed to 
propose methods to control emissions from point sources by 2006. Since the Commission 
failed to do so, they shall fulfill this requirement at least within the next year.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 115
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а
Мерки за намаляване на 

замърсяването, причинено от 
приоритетни вещества и 

приоритетни опасни вещества
1. С оглед постигане на целите за 
намаляване на замърсяването, 
причинено от приоритетни вещества 
и приоритетни опасни вещества, 
определени съгласно член 4, параграф 1, 
буква а), точка іv) от Директива 
2000/60/EО, държавите-членки 
гарантират, че изработените съгласно 
член 11 от цитираната директива 
програми от мерки отчитат и 
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мерките за контрол, свързани с 
точковите и дифузни източници на 
замърсяване, както и със стандартите 
за качество на околната среда, 
определени в посочената директива.
2. Държавите-членки определят 
случаите, в които е необходимо 
преразглеждане на изпълнението на 
съществуващите мерки или въвеждане 
на нови мерки за намаляване и контрол 
на замърсяването, причинено от 
приоритетни вещества и 
приоритетни опасни вещества, на 
основание член 4 от Директива 
2000/60/EО и с оглед постигане на 
определените в посочената директива 
цели. 
Комисията предлага при това 
положение подходящи мерки на 
общностно равнище.
3. Когато дадено приоритетно 
вещество или приоритетно опасно 
вещество е уредено в друг нормативен 
акт на ЕО в областта на 
замърсителите (Директива 
91/414/EИО, Регламент (EО) № 
1907/2006 или Директива 96/61/EО), 
разпоредбите на настоящата 
директива имат предимство по 
отношение на всички въпроси, свързани 
със замърсители във водите.

Or. en

Justification

Control measures must be considered when establishing the programme of measures. Simply 
defining EQSs would amount to a fine-tuning of purification systems without improving the 
protection of bodies of surface water. Controls at source have a significant impact on release 
reduction, with this sustainable approach enabling the objectives of the Water Framework 
Directive to be achieved.

Priority hazardous substances identified under this Directive as pollutants of water need to be 
subject to controls and measures to stop their pollution of water bodies, even if they are 
authorised for use under other legislation.
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Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 116
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а
Мерки за намаляване на 

замърсяването, причинено от 
приоритетни вещества

1. С оглед постигане на целите за 
намаляване на замърсяването, 
причинено от приоритетни вещества, 
определени съгласно член 4, параграф 1, 
буква а), точка іv) от Директива 
2000/60/EО, държавите-членки 
гарантират, че изработените съгласно 
член 11 от цитираната директива 
програми от мерки отчитат и 
мерките за контрол, свързани с 
точковите и дифузни източници на 
замърсяване, както и със стандартите 
за качество на околната среда, 
определени в посочената директива.
Тези мерки отчитат 
обстоятелството, че при естествено 
присъстващите вещества или 
веществата, произведени в резултат 
на естествени процеси, не е възможно 
премахването или постепенното 
елиминиране на всички потенциални 
източници.
2. Държавите-членки гарантират, че 
посочените в параграф 1 мерки, са 
икономически функционални и 
технически осъществими съгласно 
член 4, параграф 4 от Директива 
2000/60/EО. 
3. Държавите-членки отчитат преди 
всичко съществуващите мерки, 
определени в приложимото общностно 
законодателство.
4. При необходимост, на основание 
член 4 от Директива 2000/60/EО и с 
оглед постигане на заложените в 
посочената директива цели, 
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държавите-членки трябва да 
определят случаите, в които е 
необходимо преразглеждане на 
изпълнението на съществуващите 
мерки или въвеждане на нови мерки за 
намаляване и контрол на 
замърсяването, причинено от 
приоритетни вещества. При 
необходимост, Комисията предлага
подходящи мерки на общностно 
равнище.

Or. en

Justification

This reiterates the importance of the Water Framework Directive by referring to its 
provisions and removes any confusion as to the meaning of 'economically viable and 
technically feasible'.

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 117
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а
Мониторинг на изпълнението

В случай, че определените в 
стандартите за качество на околната 
среда стойности често се превишават, 
държавите-членки идентифицират 
източника и приемат ефективни, 
съразмерни и насърчаващи мерки в 
съответствие с различните 
инструменти, предвидени в Директива 
2000/60/EО, като „допълващи” мерки, 
описани в член 11, параграф 4 и част Б 
от приложение VІ към посочената 
директива. 

Or. en
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Justification

In case the values laid down under environmental quality standards are frequently exceeded, 
effective, proportionate and stimulating measures should be taken. Besides the available legal 
instruments, also the available 'supplementary' measures should be mentioned as possible 
solutions, as more voluntary, stimulating measures are often more effective, than a strict legal 
approach. This will help to increase the common ground for the directive as such, and 
environmental legislation in general. 

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 118
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а

Доклад на Комисията
В хода да съставяне на доклада по 
прилагане на член 18, параграф 1 от 
Директива 2000/60/EО, Комисията 
извършва официална оценка на 
последователността и 
ефективността на всички общностни 
законодателни актове с пряко или 
непряко отражение върху доброто 
качеството на водата.  Оценката дава 
възможност за адаптиране на 
общностните мерки или за тяхното 
изпълнение, при необходимост.

Or. fr

Justification

Dans sa proposition de directive, la Commission n'a pas énuméré de nouvelles mesures de 
contrôle des émissions argumentant du fait, qu'au regard des textes en vigueur ou en cours 
d'analyse au PE et au Conseil, cela n'était pas nécessaire. Cette situation peut évoluer. Il lui 
incombe dès lors, en complément des obligations de rapport existant à l'article 18 de la 
directive cadre, de prouver son choix de proposer ou de ne pas proposer voire d'adapter. 

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 119
ЧЛЕН 4 A (нов)
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Член 4а
Трансгранични проблеми

Ако дадена държава-членка 
идентифицира определен източник на 
приоритетно вещество, за който има 
основание да се счита, че може да 
причини замърсяване, и ако само 
националните мерки не са 
достатъчни, а проблемът със 
замърсяването може да бъде разрешен 
по-ефективно на европейско равнище, 
държавата-членка може да информира 
Европейската комисия за това в 
съответствие с член 12 от Директива 
2000/60/EО. В отговор на това искане, в 
едногодишен срок от получаване на 
уведомлението, Европейската комисия 
предлага подходящи общностни мерки, 
по възможност въз основа на 
съществуващите законодателни 
инструменти.

Or. en

Justification

Priority substances that are transported via the atmosphere or rivers can lead to major 
problems with exceedance of the EQS´s in member states. National measures can not always 
reduce the concentrations in the environment enough since the the major emmissions are in 
one or or several other countries. In those cases the member states should have the possibility 
to inform the Commission ( in accordance with article 12 of directive 2006/60/EC). It should 
be the Commission´s responsibility resonsibility to carry out an investigation and suggest 
Community measures dealing with the problem.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 120
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 11 (Директива 2000/60/ЕО)

Член 4а
Директива 2000/60/EО се изменя, както 
следва:
1. Член 11 се заменя със следния текст: 
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„Член 11
Всяка държава-членка гарантира 
изработването на програма от мерки 
за всеки район на речен басейн или 
международен район на речен басейн, 
намиращ се на нейна територия, в 
която да се отчитат резултатите от 
необходимите анализи съгласно член 5, 
както и описите по член 4 от 
Директива xx/2000/EC*, с оглед 
постигане на определените в член 4 
цели. Тези пограми от мерки могат да 
се позовават на предвидени в 
национални нормативни актове мерки, 
обхващащи цялата територия на 
съответната държава-членка. По 
целесъобразност дадена държава-
членка може да приеме мерки, 
приложими към всички райони на 
речни басейни и/или участъци от 
международни райони на речни
басейни, намиращи се на нейна 
територия.
______________________

*  Позовавания на настоящата директива."

2. Член 18, параграф 2, буква д) се 
заменя със следния текст: 
„д) резюме на предложенията, мерките 
за контрол и стратегиите, изработени 
съгласно член 16 или други относими 
общностни мерки за контрол на 
замърсяването;”
3. Към член 18 се добавя следният 
параграф 6:
"6. В случай, че в доклада на 
Комисията бъдат установени пропуски 
по прилагането на настоящата 
директива, в цялост или на конкретни 
разпоредби от нея, по- специално 
относно мерките за контрол по член 
16, Комисията предлага общностни 
мерки не по-късно от  **
_______________________
** Осемнадесет месеца след публикуване 
на доклада."
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Приложение X към Директива 
2000/60/EО се заменя с текста, съдържащ 
се в приложение II към настоящата 
директива.

4. Приложение X към Директива 
2000/60/EО се заменя с текста, съдържащ 
се в приложение II към настоящата 
директива.

Or. en

Justification

There is a need to insert a cross-reference to the new obligation of an inventory on pollution 
control measures for priority substances into the programme of measures under the water 
framework directive. Moreover, given the absence of Community measures for pollution 
control measures pursuant to this directive, the Commission report should also assess 
whether other relevant Community instruments achieved the measures under Art. 16. Finally, 
there needs to be a mechanism to trigger Community action if the report finds that 
implementation is insufficient.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 121
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 (A)(нов)

Не по-късно от …  *, Комисията 
подлага на пререразглеждане 
обстоятелството дали 
приоритетните вещества, изброени в 
приложение Х към Директива 
2000/60/EО, следва да бъдат 
идентифицирани като приоритетни 
опасни вещества и прави съответните 
предложения.
* Дванадесет месеца след каквито и да било 
изменения на приложение XIII към Регламент 
(EО) № 1907/2006.

Or. en

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. The Commission should make a proposal for 
the review of Annex X within six months after the amendment of the criteria for PBT 
substances under REACH.
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Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 122
ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 1

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [18 
месеца след влизането в сила]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [18 
месеца след влизането й в сила]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и
предоставят таблица на съответствието 
между тези разпоредби и настоящата 
директива.

Or. en

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 123
ПРИЛОЖЕНИЕ І, ЧАСТ А, ТАБЛИЦА, ЗАГЛАВИЯ В КОЛОНИ 7А И 7Б (нови)

(7a) (7б)

СКОС за 
живата част на 
екосистемата

СКОС за 
седимента

Or. en

Justification

In accordance with Article 16.7 of the WFD which states that the Commission shall submit 
proposals for EQS in surface water, sediment and biota and with amendments 4-9 on Article 
2.3 and AM 11 on Article 2.4, subparagraph A (new) by the same author, Annex I should be 
amended with two new columns that indicates the values for EQS in biota and sediment. 

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 124
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 16
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Текст, предложен от Комисията

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(16) Хексахлорбензол 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(16) Хексахлорбензол 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Justification

Reinstatement of the values proposed by DG Environment for the inter-service consultation.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 125
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 17

Текст, предложен от Комисията

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(17) Хексахлорбутадиен 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Изменение, внесено от Парламента
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(17) Хексахлорбутадиен 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Justification

Reinstatement of the values proposed by DG Environment for the inter-service consultation.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 126
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 20

Текст, предложен от Комисията

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(20) Олово и неговите 
съединения

7439-92-1 7.2 7.2 няма няма

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(20) Олово и неговите 
съединения

7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en
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Justification

Reinstatement of the values proposed by DG Environment for the inter-service consultation.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 127
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 23

Текст, предложен от Комисията

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-СКОС 

Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(23) Никел и неговите 
съединения

7440-02-0 20 20 няма няма

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Наименование на 
веществото

CAS номер СГС-СКОС 
Вътрешнотер
иториални 
повърхностни 
води

СГС-СКОС   
Други 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Вътрешнотер
иториални 
повърхностн
и води

МДК-СКОС
Други 
повърхностн
и води

(23) Никел и неговите 
съединения

7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Justification

Reinstatement of the values proposed by DG Environment for the inter-service consultation.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 128
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 33 A (нов)

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Наименование на 

веществото
CAS номер СГС-

СКОС 
СГС-
СКОС 

МДК-
СКОС

МДК-
СКОС

(33a) Свободен цианид 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Justification

Linked to Amendment 193. The proposed standards are reflecting fish toxicity data and the 
EU drinking water limit value (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the 
quality of water intended for human consumption) for all cyanide.

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 129
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, РЕД 33 Б (нов)

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Наименование на веществото CAS номер1 СГС-

СКОС 
СГС-
СКОС 

МДК-
СКОС

МДК-
СКОС

Съединения на перфлуора
(НФС)
Перфлуорооктан сулфониева 
киселина (ПФСК)

1763-23-1

Калиева сол 2795-39-3

(33-
б)

Амониева сол 29081-56-9

- - ∑=0.3 ∑=0.3
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Литиева сол 29457-72-5

Диетаноламинова (ДЕА) 
сол

70225-39-5

Перфлуорооктанова киселина 
(ПФОК)

335-67-1

Амониев перфлуороктанат
(АПФО)

3825-26-1

Or. en

Justification

Linked to Amendment 210: While in the long term emissions and losses of PFC to water shall 
be ceased, the proposed Environmental Quality Standard ensures, that by 2015 simple 
treatment such as bank filtration is sufficient to produce drinking water from European 
surface waters, floods will not contaminate agricultural land and that fish could be suitable 
for human consumption.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 130
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ A, ТАБЛИЦА, ЛЕГЕНДА 2

Текст, предложен от Комисията

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Наименование на 

веществото
CAS номер1 СГС-

СКОС
21

СГС-
СКОС
21

МДК-
СКОС

МДК-
СКОС

21 Този параметър е изразеният като средна годишна стойност стандарт за качество на 
околната среда (EQS-AA).

Изменение, внесено от Парламента

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Наименование на 

веществото
CAS номер1 СГС-

СКОС
21

СГС-
СКОС
21

МДК-
СКОС

МДК-
СКОС

21Този параметър е изразеният като средна годишна стойност стандарт за качество на 
околната среда (EQS-AA). По отношение на приоритетните вещества или 
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замърсители, поизтичащи от употреби, за които се отнася Директива 
91/414/EИО, вземането на проби се извършва през периода на употреба.

Or. en

Justification

Linked to Amendments 40, 52, 108 and 109 and aimed at avoiding unnecessary sampling 
during winter months, when pesticides are not used.

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 131
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 1

1. Колони 4 и 5: даден повърхностен 
воден обект се счита за съответстващ 
на СКОС-СГ, ако за всеки пункт за 
мониторинг в рамките на водния 
обект, средната аритметична 
стойност на  концентрациите, 
измерени през различни периоди на 
годината, е под стойността, 
установена в стандарта.

заличава се

Or. nl

Justification

This paragraph reiterates what is set out in the Water Framework Directive. Articles 2 and 4 
of the WFD already specify the role played by EQS in the context of achieving the 
environmental objectives. The WFD also states how the status of the water is to be monitored. 
Again, part A of Annex I also specifies that the EQS are expressed as an annual average 
value or a value for the MAC.  Annex I, part C, paragraphs 1 and 2 are therefore superfluous 
and may be deleted. 

Изменение, внесено от Jan Mulder и Jules Maaten

Изменение 132
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 2

2. Колони 6 и 7: даден повърхностен 
обект се счита за съотвестващ на 
СКОС-МДК, ако концентрациите, 

заличава се
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измерени във всеки мониторингов 
пункт от водния обект, не превишават 
стойността, установена в стандарта.

Or. nl

Justification

This paragraph reiterates what is set out in the Water Framework Directive. Articles 2 and 4 
of the WFD already specify the role played by EQS in the context of achieving the 
environmental objectives. The WFD also states how the status of the water is to be monitored. 
Again, part A of Annex I also specifies that the EQS are expressed as an annual average 
value or a value for the MAC.  Annex I, part C, paragraphs 1 and 2 are therefore superfluous 
and may be deleted.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 133
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2a. Колона 7а: По отношение на даден 
повърхностен воден обект
съответствието със СКОС на живата 
част на екосистемата означава, че 
измерените концентрации в тъканите 
от живи организми (живо тегло) не 
трябва да превишават стандарта. 
Мониторингът се извършва най-малко 
веднъж годишно, освен ако 
техническите познания и експертната 
оценка дават основание за друга 
периодичност.  

Or. en

Justification

The monitoring requirements in the WFD include sampling of priority substances once a 
month unless greater intervals would be justified on the basis of technical knowledge and 
expert judgement. Since sediment and biota is accumulating matrixes there is no need of 
taking samples as often as in water.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 134
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 2 B (нов)

2б. Колона 7б: По отношение на даден  
повърхностен воден обект
съответствието със СКОС на 
седиментите означава, че измерените 
концентрации в повърхностния
седимент (сухо тегло) не трябва да 
превишават стандарта. 
Мониторингът се извършва най-малко 
на всеки три години, освен ако 
техническите познания и експертната 
оценка дават основание за друга 
периодичност.  

Or. en

Justification

The monitoring requirements in the WFD include sampling of priority substances once a 
month unless greater intervals would be justified on the basis of technical knowledge and 
expert judgement. Since sediment and biota is accumulating matrixes there is no need of 
taking samples as often as in water.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 135
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 1

3. Стандартите за качество на околната 
среда (СКОС), установени в настоящото 
приложение, се изразяват като общи 
концентрации в цялата водната проба, с 
изключение на концентрациите на 
кадмий, олово, живак и никел (по-долу 
наречени "метали"). По отношение на 
металите СКОС се отнасят до 
концентрацията на разтворени 
вещества, т.е. фаза на разтворимост 
на водната проба, получена чрез 
филтриране през филтър с диаметър 
на порите 0.45 µm или чрез всяка друга 
предварителна обработка.

3. Стандартите за качество на околната 
среда (СКОС), установени в настоящото 
приложение, се изразяват като общи 
концентрации в цялата водната проба.
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Or. en

Justification

The bioavailability of metals is not static but varies over time with different conditions. Fish 
can accumulate high amounts of metal which can have detrimental impact on fertility and 
larve-development. Metals shall therefore also be expressed as total concentration for the 
EQS.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 136
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 1

3. Стандартите за качество на околната 
среда (СКОС), установени в настоящото 
приложение, се изразяват като общи 
концентрации в цялата водната проба, с 
изключение на концентрациите на 
кадмий, олово, живак и никел (по-долу 
наречени "метали"). По отношение на 
металите СКОС се отнасят до 
концентрацията на разтворени 
вещества, т.е. фаза на разтворимост 
на водната проба, получена чрез 
филтриране през филтър с диаметър 
на порите 0.45 µm или чрез всяка друга 
предварителна обработка.

3. Стандартите за качество на околната 
среда (СКОС), установени в настоящото 
приложение, се изразяват като общи 
концентрации в цялата водната проба.

Or. en

Justification

If metals are only measured in the dissolved concentration, it can lead to a significant 
underestimation of the metal content of the water sample, all the more that the metal fraction 
in the suspended matter can become bioavailable if the conditions in surface water change. 
The whole water sample should be considered for the EQS.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 137
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

Ако естествените основни концентрации По отношение на металите, 
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на метали превишават стойностите, 
заложени в СКОС, или ако твърдостта, 
pH или други параметри за качество на 
водата са повлияни от наличието на 
метали, държавите-членки могат да 
вземат това под внимание при оценка 
на резултатите от мониторинга спрямо 
СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методите за 
изчисление, установени съгласно член 2, 
параграф 5.

естествените основни концентрации и 
относимите параметри за качество на 
водата (твърдост, pH, РОВ (разтворен 
органичен въглерод)), които се 
отразяват на бионаличността на метали, 
следва да се вземат под внимание при 
оценка на резултатите от мониторинга 
спрямо СКОС.  В случай на превишаване 
на стойностите на СКОС, е 
задължително използването на методите 
за изчисление, установени съгласно член 
2, параграф 5.  

Or. en

Justification

The provision in the Commission proposal cannot deal properly with situations in which the 
background concentrations are very marginally below the EQS value. In such cases it would 
not be appropriate to ignore the impact of background concentrations completely, since full 
account is taken of that impact if the background concentrations are only very slightly higher 
and thus above the relevant EQS value. For this reason the provision should be broadly 
framed. 

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 138
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

Ако естествените основни концентрации 
на метали превишават стойностите, 
заложени в СКОС, или ако твърдостта, 
pH или други параметри за качество на 
водата са повлияни от наличието на 
метали, държавите-членки могат да 
вземат това под внимание при оценка на 
резултатите от мониторинга спрямо 
СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методите за 
изчисление, установени съгласно член 2, 
параграф 5.

Ако естествените основни концентрации 
на метали във водата, живата част на 
екосистемата или седимента
превишават стойностите, заложени в 
СКОС, или ако твърдостта, pH или други 
параметри за качество на водата са 
повлияни от бионаличието на метали, 
държавите-членки могат да вземат това 
под внимание при оценка на резултатите 
от мониторинга спрямо СКОС. В подобен 
случай, те са задължени да използват 
методите за изчисление, установени 
съгласно член 2, параграф 5. 

Or. en
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Justification

This amendment clarifies that EQS values should be set for that matrix where the most 
sensitive organisms live: for water if it is water living organisms that are the most sensitive, 
for sediment if it is sediment living organisms that are the most sensitive and for biota if it is 
eg, mammals or humans that via secondary poisoning are the most sensitive. 

Изменение, внесено от Riitta Myller

Изменение 139
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

Ако естествените основни 
концентрации на метали превишават 
стойностите, заложени в СКОС, или ако
твърдостта, pH или други параметри за 
качество на водата са повлияни от 
наличието на метали, държавите-членки 
могат да вземат това под внимание при 
оценка на резултатите от мониторинга 
спрямо СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методите за 
изчисление, установени съгласно член 2, 
параграф 5. 

Естествените основни концентрации на 
метали се добавят към стойностите, 
заложени в СКОС. В допълнение, ако 
твърдостта, pH или други параметри за 
качество на водата са повлияни от 
бионаличието на метали, държавите-
членки могат да вземат това под 
внимание при оценка на резултатите от 
мониторинга спрямо СКОС. В подобен 
случай, те са задължени да използват 
методите за изчисление, установени 
съгласно член 2, параграф 5.  
Естествените основни концентрации 
на метали във вътрешни повърхностни 
води и крайбрежни води се определят, 
като се отчита по-специално почвата 
и естественото отмиване при речните 
басейни. В плановете за управление на 
речните басейни държавите-членки 
отразяват естествените основни 
концентрации на метали и начините 
на отчитане на основните 
концентрации на метали при оценката 
на резултатите спрямо СКОС.

Or. fi

Justification

At EU level, the natural background concentrations of metals in surface and coastal waters 
vary greatly from one geographical area to another. The EQS for metals must take into 
account for each river basin those metals which reach the water from the soil and as a result 
of natural washing-out. No common scientific consensus has been reached on what 
procedures should be used for including background concentrations in EQS for metals. 
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Therefore no legally binding common calculation method should be imposed at EU level, and 
the Member States should be responsible for reporting to the Commission in their river basin 
management plans on how the background concentrations of metals have been taken into 
account when comparing results against the EQS. 

 

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 140
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

Ако естествените основни концентрации 
на метали превишават стойностите, 
заложени в СКОС, или ако твърдостта, 
pH или други параметри за качество на 
водата са повлияни от наличието на 
метали, държавите-членки могат да 
вземат това под внимание при оценка на 
резултатите от мониторинга спрямо 
СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методите за 
изчисление, установени съгласно член 2, 
параграф 5.

Ако естествените основни концентрации 
на метали превишават стойностите, 
заложени в СКОС, или ако твърдостта, 
pH или други параметри за качество на 
водата са повлияни от бионаличието на 
метали, държавите-членки могат да 
вземат това под внимание при оценка на 
резултатите от мониторинга спрямо 
СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методологиите
за изчисление, установени съгласно член 
2, параграф 5. 

Or. en

Justification

This clarifies and makes consistent Laperrouze's Amendment 6 which amends Article 2 (3) (2) 
which refers to point 3 of Part C of Annex I. In order to be clear the same wording should be 
used in the proposal and the Annex.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 141
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 1 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(1) 15972-50-8 204-110-8 Алахлор

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(1) 15972-50-8 204-110-8 Алахлор X

Or. en

Justification

Alachlor is a pesticide which is not authorised for general use in the EU anymore. Alachlor is 
a carcinogen and could have a detrimental effect on fish and other aquatic organisms. 
Alachlor should be identified as a priority hazardous substance as only zero emission will 
prevent long-term adverse effects.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 142
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 1 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(1) 15972-50-8 204-110-8 Алахлор

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(1) 15972-50-8 204-110-8 Алахлор X

Or. en

Justification

Alachlor is a pesticide which is not authorised for general use in the EU anymore. Alachlor is 
a carcinogen and could have a detrimental effect on fish and other aquatic organisms. 
Alachlor should be identified as a priority hazardous substance as only zero emission will 
prevent long-term adverse effects.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 143
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 3 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин X

Or. en

Justification

Atrazine has been downgraded to "priority substance" for political, not scientific reasons. It 
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is an endocrine disruptor, which gives rise to an equivalent level of concern. The Commission 
states in its impact assessment that, on the basis of expert judgement, it could be identified as 
"priority hazardous" due to its "equivalent level of concern", but it then shied away from 
doing so "due to the potential impact of such a decision". This undermines the very provisions 
of the water framework directive. Atrazine should be identified as priority hazardous.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 144
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 3 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин X

Or. en

Justification

Atrazine is a pesticide which is not authorised for general use anymore, but for which 
different Member States notified certain ‘essential uses’ still valid at the moment - for 
example for use herbicide on sweet corn. Atrazine has hormone mimicking properties and 
could hamper the fertility and growth of fish. Atrazine therefore should be identified as a 
priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 145
ПРИЛОЖЕНИЕ II 



PE 378.727v01-00 98/149 AM\631286BG.doc

BG

Приложение X, ред 3 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин X

Or. en

Justification

Atrazine is a pesticide which is not authorised for general use anymore, but for which 
different Member States notified certain ‘essential uses’ still valid at the moment - for 
example for use herbicide on sweet corn. Atrazine has hormone mimicking properties and 
could hamper the fertility and growth of fish. Atrazine therefore should be identified as a 
priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 146
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 3 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин
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Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(3) 1912-24-9 217-617-8 Атрацин X

Or. en

Justification

Atrazine is a pesticide classified as mutagenic and carcinogenic. It is dangerous at inhalation 
and consumption. A certain risk for cancer cannot be excluded at continuous exposure. 
Atrazine should therefore be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 147
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 12 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

X

Or. en
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Justification

DEHP is a very high-volume industrial chemical that is almost exclusively used to soften 
PVC. It is widespread in the environment. DEHP is officially classified as toxic to 
reproduction. The Scientific Committee of the European Commission found it to be relatively 
persistent in aerobic soil and sediments and very persistent in anaerobic conditions. It should 
therefore be identified as a „priority hazardous substance“.

Изменение, внесено от Henrik Lax и Andres Tarand

Изменение 148
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 12 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

X

Or. en

Justification

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and requires registration und REACH within 3.5 years. DEHP meets the REACH 
criteria to fall under the authorisation scheme because it impairs fertility and causes harm to 
the unborn child and thus presents a serious risk to fish and via the food chain to human 
health. Due to the widespread diffusion into the environment and measurements in remote 
areas DEHP should be identified as a „priority hazardous substance“, for it can accumulate 
in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. The OSPAR Commission 
included DEHP in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea.
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 149
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 12 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

X

Or. en

Justification

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 150
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 12 (Директива 2000/60/ЕО)
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Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

X

Or. en

Justification

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by REACH, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 151
ПРИЛОЖЕНИЕ II, 

Приложение X, ред 12 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(12) 117-81-7 204-211-0 Ди(2-етилхексил)фталат 
(ДЕХФ)

X

Or. en

Justification

According to the risk assessment in Council Regulation 793/93/EEC on the evaluation and 
control of the risks of existing substances, there is a certain risk for sediment living organisms 
since it accumulates in sediment and biota because of its lipophilic properties. Moreover, 
DEHP is classified as toxic for reproduction category 2 and therefore meets the REACH 
criteria to fall under the authorisation scheme. DEHP should therefore be identified as a 
priority hazardous substance. 

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 152
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 13 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(13) 3340-54-1 206-354-4 Диурон

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(13) 3340-54-1 206-354-4 Диурон X

Or. en

Justification

Diuron is a herbicide which is broadly used for instance to maintain railway tracks herbfree 
and for which the general restriction in the EU is still pending. Diuron is carcinogenic and 
toxic to reproduction and it contaminates the groundwater. Therefore it needs to be identified 
as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 153
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 13 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(13) 3340-54-1 206-354-4 Диурон

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(13) 3340-54-1 206-354-4 Диурон X

Or. en

Justification

Diuron is a herbicide which is broadly used for instance to maintain railway tracks herbfree 
and for which the general restriction in the EU is still pending. Diuron is carcinogenic and 
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toxic to reproduction and it contaminates the groundwater. Therefore it needs to be identified 
as a priority hazardous substance. 

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 154
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 20 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. en

Justification

Lead is persistent, it has been found to bioaccumulate in molluscs and it is very toxic. The 
OSPAR Commission included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and is 
amongst the HELCOM priority proups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Изменение, внесено от Henrik Lax и Andres Tarand

Изменение 155
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 20 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. en

Justification

Once spread in the environment, lead remains in the ecosystems for centuries, 
bioaccumulates for instance in molluscs and it is very toxic. The OSPAR Commission 
included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 156
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 20 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. en

Justification

Lead is persistent, it has been found to bioaccumulate in molluscs and it is very toxic. The 
OSPAR Commission included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and is 
amongst the HELCOM priority proups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 157
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 20 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. en

Justification

Lead is persistent by definition, it has been found to bioaccumulate in mollusks and it is very 
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toxic. In its assessment from 2001, the Commission indicated that lead fulfills the level of 
concern for identification as "priority hazardous", but then shied away from identifying it as 
such "due to extensive socio-economic impacts". Such a criterion does not exist in the water 
framework directive for the identification of priority hazardous substances and is therefore 
not applicable. Lead and its compounds should be identified as priority hazardous.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 158
ПРИЛОЖЕНИЕ II, 

Приложение X, ред 20 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. en

Justification

Lead was identified in the first phase as a priority hazardous substance (Commission 
Working Document ENV/191000/01) due to its know intrinsic properties as one of the most 
toxic metals. Lead is included in the two international agreements; the Protocol on Heavy 
Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution and in the 
OSPAR-Convention's  List of Chemicals for Priority Action. Lead fulfils the PBT criteria and 
has neurotoxic and reproductive toxic properties. Lead should therefore be identified as a 
priority hazardous substance.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 159
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 22 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(22) 91-20-3 202-049-5 Нафтален

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(22) 91-20-3 202-049-5 Нафтален X

Or. en

Justification

Naphthalene is an industrial chemical among others used in the production of dyestuffs and 
pigments but also to formulate pesticides. Naphthalene is carcinogenic and neurotoxic but 
can also occur in nature. Because of its toxic effect on aquatic organisms even at low 
concentrations, naphthalene shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 160
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 22 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(22) 91-20-3 202-049-5 Нафтален

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(22) 91-20-3 202-049-5 Нафтален X

Or. en

Justification

Naphthalene is an industrial chemical among others used in the production of dyestuffs and 
pigments but also to formulate pesticides. Naphthalene is carcinogenic and neurotoxic but 
can also occur in nature. Because of its toxic effect on aquatic organisms even at low 
concentrations, naphthalene shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 161
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 25 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол
140-66-9 - (Пара-терт-октилфенол)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол X
140-66-9 - (Пара-терт-октилфенол) X

Or. fr/en
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Justification

Octylphenol is a relatively cheap industrial chemical. Its use to solubilize pesticides was 
banned from 2005 onwards. However, other industrial uses continue although octylphenol is 
probably mimicking estrogens. The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of 
Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on aquatic organisms octylphenol 
shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 162
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 25 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол X

Or. en

Justification

Octylphenol has been identified as a potential risk for fresh water and the marine 
environment from most uses and it is probably mimicking estrogens. Octylphenol should 
therefore be identified as a priority hazardous substance. 
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Изменение, внесено от Henrik Lax и Andres Tarand

Изменение 163
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 27 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол (PCP) X

Or. en

Justification

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included lead in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is 
amongst the HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic. Because of its 
toxic effect on aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 164
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 27 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол (PCP) X

Or. en

Justification

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on 
aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 165
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 27 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорофенол (PCP) X

Or. en

Justification

PCP is already banned as a pesticide in the EU, but as industrial chemical it still permitted in 
wood-treatment (wood-preserving process) and for some other uses in industrial installations. 
PCP is a probably human carcinogen and mimics hormones. The OSPAR Commission 
included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Because of its toxic effect on 
aquatic organisms PCP shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 166
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 29 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин X

Or. en

Justification

Simazine has been downgraded to "priority substance" for political, not for scientific reasons. 
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Simazine is an endocrine disruptor, which gives rise to an equivalent level of concern. The 
Commission states in its impact assessment that simazine, on the basis of expert judgement, 
could be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of concern". However, 
it then shied away from doing so "due to the potential impact of such a decision". This makes 
mockery of the very provisions of the water framework directive. Simazine should be 
identified as priority hazardous.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 167
ПРИЛОЖЕНИЕ II, 

Приложение X, ред 29 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин X

Or. en

Justification

Simazine is classified as a carcinogen substance, it  is very toxic for water living organisms 
and is suspected to have hormone mimicking properties. Simazine should therefore be 
identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 168
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 31 (Директива 2000/60/ЕО)
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Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли 

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли X

Or. en

Justification

Trichlorobenzene is likely to be persistent and bioaccumulative, and it is classified as toxic, 
which gives rise to an equivalent level of concern. The Commission states in its impact 
assessment that trichlorobenzene, on the basis of expert judgement, could be identified as 
"priority hazardous" due to its "equivalent level of concern". However, it then shied away 
from doing so "due to the potential impact of such a decision". This makes mockery of the 
very provisions of the water framework directive. Trichlorobenzene should be identified as 
priority hazardous.

Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 169
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 31 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли 
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Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли X

Or. en

Justification

Fulfils the PBT criteria and the risk assessment in Council Regulation 793/93/EEC on the 
evaluation and control of the risks of existing substances indicates that risk reduction 
measures is needed for the aquatic environment. Trichlorobenzene is also suggested to be 
further investigated as POP (persistent organic pollutants) -substance. Trichlorobenzene 
should therefore be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 170
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 33 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин X
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Or. en

Justification

Trifluralin persists in sediment and soil, and there is broad agreement that it it likely to be 
bioaccumulative and tocix. In line with the definitions of the water framework directive for 
"hazardous substances" in Article 2(29), it should therefore be identified as a priority 
hazardous substance.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 171
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 33 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин X

Or. fr

Justification

Trifluralin is a widely used herbicide which is a suspected carcinogen. In some countries its 
use is increasing, while in other countries it is banned for its PBT properties – it can last for 
more than 100 years - and its threat to ecosystems including to fish and consequently to 
human health, its restriction in the EU is pending. The OSPAR Commission included 
trifluralin in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Trifluralin shall be identified 
as a priority hazardous substance.
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Изменение, внесено от Dimitrios Papadimoulis

Изменение 172
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение X, ред 33 (Директива 2000/60/ЕО)

Текст, предложен от Комисията

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин X

Or. en

Justification

Trifluralin is classified as a PBT substance and is already banned in some countries. The 
substance is very bio accumulative and very toxic, is possible human carcinogen and has 
endocrine disrupting properties. Trifluralin should be identified as a priority hazardous 
substance. 

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 173
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 a (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(33a) 131-49-7 205-024-7 Амидотризоат

Or. de

Justification

Amidotrizoate is a radiopaque contrast medium which is readily soluble in water and a 
persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this substance. 
Amidotrizoate is found in relevant concentrations in rivers such as the Rhine, the Danube and 
the Elbe..

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 174
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 б (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
__________________________________

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(33б) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

AMPA est le metabolite principale de l' herbicide Glyphosat et provient aussi de sources 
industrielles. Il y a un manque de données sur les dangers  du AMPA .
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Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 175
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 в (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33в) 25057-89-0 246-585-8 Бентазон (X)(*****)

(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне като 
възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не по-
късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. en

Justification

Bentazon is a widely used herbicide and is  detected in surface waters in important 
concentratins. Bentazon is very persistent.  It should be added to the list of priority 
substances.  The Commission should make a legislative proposal to determine whether these 
substances are priority hazardous.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 176
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 г (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33г) 25057-89-0 246-585-8 Бентазон (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

Bentazon est un herbicide utilisé en grandes quantités et  qui se trouve en concentrations 
importantes dans les eaux de surface.Le Bentazon est très persistent.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 177
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 д (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33д) 80-05-7 Бисфенол A (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне като 
възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не по-
късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. en
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Justification

Bisphenol A is is being found in relevant concentrations in various rivers, such as e.g. the 
rivers Elbe, Rhine and Danube. It is important that EU-wide control measures are taken 
against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface water. It should be 
added to the list of priority substances.  As Bisphenol-A is suspected to be an endocrine 
disruptor, the Commission should  make a legislative proposal to determine whether these 
substances are priority hazardous.

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 178
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 е (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
__________________________________

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено като 
опасно вещество с 
приоритетно 
значение

(33е) 80-05-7 201-245-8 Бисфенол A

Or. de

Justification

Bisphenol A is used, for example, in epoxy resins (varnishes, glues). For many years it has 
been found in relevant concentrations in the Elbe, Rhine and Danube. Bisphenol A has 
endocrine effects.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 179
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ж (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
__________________________________
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Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33ж) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Бифенол X

Or. fr

Justification

4 4'-Biphenol is used in the formulation of sunscreen cosmetic products, desinfectants. It is 
not readily biodegradable, has medium potential to bioaccumulate in the environment and is 
an endocrine disruptor. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 180
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 з (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33з) 298-46-4 Карбамазепин

Or. en

Justification

Carbamazepin is an active substance used in anti-epileptica. It is being found in relevant 
concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers Elbe, Rhine and Danube. 
Carbamazepin is very water-soluble and persistent. It is important that EU-wide control 
measures are taken against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface 
water. It should be added to the list of priority substances.
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 181
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 и (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33и) 298-46-4 06-062-7 Карбамазепин

Or. de

Justification

Carbamazepin is an active substance used in anti-epileptica. It is being found in relevant 
concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers Elbe, Rhine and Danube. 
Carbamazepin is very water-soluble and persistent. It is important that EU-wide control 
measures are taken against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface 
water. It should be added to the list of priority substances.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 182
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 й (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33й) 23593-75-1 245-764-8 Клотримазол X

Or. en
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Justification

Clotrimazole is a fungicide used in human- and veterinary medicine. It is a hormone 
mimicking substance which poses serious risk to the environment. As an endocrine disruptor, 
it should be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of concern".

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 183
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 к (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
__________________________________

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33к) 23593-75-1 245-764-8 Клотримазол X

Or. fr

Justification

Clotrimazole is a fungicide used in human- and veterinary medicine. It is a hormone 
mimicking substance which poses serious risk to the environment. The OSPAR Commission 
included clotrimazole in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. Clotrimazole shall 
be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Henrik Lax и Andres Tarand

Изменение 184
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред l (нов)

Изменение, внесено от Парламента
__________________________________
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33л) 84-74-2 201-557-4 дибутилфталат (DBP) X

Or. en

Justification

DBP is a softener for plastics. It is very toxic to aquatic organisms and classified as toxic for 
reproduction Cat 2. The OSPAR Commission included DBP  in the OSPAR List of Chemicals 
for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM priority groups of harmful 
substances for the Baltic Sea. Therefore it should be phased out.  DBP shall be identified as a 
priority hazardous substance to ensure, that emissions and losses are ceased.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 185
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 м (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33м) 15307-86-5 Диклофенак

Or. en

Justification

Diclofenac is an active substance used in anti-rheumatica. It is being found in relevant 
concentrations in various rivers, such as e.g. the rivers Elbe, Rhine and Danube. Diclofenac 
is very water-soluble and persistent. It is important that EU-wide control measures are taken 
against the discharges, emissions and losses of Carbamazepin to surface water. It should be 
added to the list of priority substances.
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 186
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 н (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33н) 15307-86-5 239-348-5 Диклофенак

Or. de

Justification

The anti-rheumatism drug Diclofenac, which is used throughout the EU, has been found in 
relevant concentrations in the Elbe, Rhine and Danube for many years. Diclofenac is soluble 
in water and a persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this 
substance.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 187
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 о (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33o) 115-32-2 204-082-0 Дикофол X

Or. fr
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Justification

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979 (Directive 79/117/EEC). A decision on the complete ban is 
expected in 2007 – which could end all uses by 2010. Dicofol is neurotoxic and a- suspected 
endocrine disruptor that causes problems for reprodution and is toxic. Dicofol is highly toxic 
to aquatic organisms, including to fish such as catfish, bluegill, fathead minnow and rainbow 
trout, bus also to mysid shrimp, sheepshead minnows and the embryo larvae of the eastern 
oyster. The OSPAR Commission included dicofol in it's OSPAR List of Chemicals for Priority 
Action. Dicofol shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 188
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 п (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33п) 115-32-2 204-082-0 Дикофол X

Or. en

Justification

Dicofol is an arcaricide used on fruit and for which partial restrictions in the EU were 
introduced as early as 1979. Dicofol is neurotoxic and a- suspected endocrine disruptor that 
causes problems for reprodution and is toxic. Dicofol should be identified as "priority 
hazardous" due to its "equivalent level of concern".

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 189
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 р (нов) (Директива 2000/60/ЕО)
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Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33р) 67-43-6 200-652-8 ДТПА (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

Ces deux agents complexes sont mesurés depuis des années dans toutes les rivières contenant 
beaucoup d’effluents industriels comme le Rhin et le Danube. Ils sont très persistants et 
difficilement bio-dégradables. Il y a une absense totale de mesures de réduction au niveau 
européen.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 190
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 с (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33с) 60-00-4 200-449-4 ЕДТА (X)(*****)

(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.
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Or. fr

Justification

Ces deux agents complexes sont mesurés depuis des années dans toutes les rivières contenant 
beaucoup d’effluents industriels comme le Rhin et le Danube. Ils sont très persistants et 
difficilement bio-dégradables. Il y a une absense totale de mesures de réduction au niveau 
européen.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 191
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 т (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33т) 637-92-3 211-309-7 ЕТБЕ (X)(*****)

(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне като 
възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не по-
късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. en

Justification

ETBE is a fuel additive. It is very water-soluble and highly persistent. It should be added to 
the list of priority substances.  The Commission should make a legislative proposal to 
determine whether these substances are priority hazardous.
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 192
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 у (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33у) 637-92-3 211-309-7 ЕТБЕ (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

ETBE est un des auxiliaires utilisé dans la formulation de carburants/pétrole. Dans certains 
cas  aux Etats Unis il est deja interdit depuis quelque temps. Le problème est connu depuis 
tres longtemps, car tous les deux sont très solubles dans l’eau et très persistents.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 193
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ф (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(33ф) 57-12-5 Свободен цианид

Or. en

Justification

Cyanide is very toxic and dangerous for the environment and also very toxic to aquatic life. 
Water soluble cyanide salts (sodium cyanide) is used for mining, especially for gold mining 
with open cast cyanide leach in some member states. 

In 2000 from a gold mine operating in Baia Mare, Romania released cyanide into the local 
river causing one of Europe's largest ecological disaster in the Tisza -Danube river systems, 
also other accidents are known from world wide. Sodium cyanide should therefore be 
identified as a priority substance and emissions to water should be prevented. 

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 194
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 х (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33х) 1071-83-6 213-997-4 Глифозат (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

Glyphosat est un herbicide utilisé en grandes quantités et  qui se trouve en concentrations 
importantes dans les eaux de surface. Il y a un manque de données sur les dangers du 
Glyphosat.
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Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 195
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред ц (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33ц) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Justification

HHCB is a polycyclic musk used as low-cost fragrance produced in volumes exceeding 1000 
tonnes annually in the EU. It is not readily biodegradable, has high potential to accumulate 
in fally tissue and is a suspected endocrine disruptor. Therefore it should be phased out.

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 196
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ч (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33ч) 60166-93-0 262-093-6 Йопамидол

Or. de
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Justification

Iopamidol is a radiopaque contrast medium which is readily soluble in water and a very 
persistent pollutant. At present there are no EU-wide control measures for this substance.  
Iopamidol is found in relevant concentrations in rivers such as the Rhine, Danube and Elbe.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 197
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ш (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33ш) 7085-19-0 230-386-8 Мекопроп (MCPP) (X)(*****)

(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне като 
възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не по-
късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. en

Justification

Mecoprop is a widely used herbicide and is  detected in surface waters in important 
concentratins. Mecoprop is very persistent.  It should be added to the list of priority 
substances.  The Commission should make a legislative proposal to determine whether these 
substances are priority hazardous.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 198
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 щ (нов) (Директива 2000/60/ЕО)
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Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33щ) 7085-19-0 230-386-8 Мекопроп (MCPP) (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

Mecoprop (MCPP) est un herbicide utilisé en grandes quantités et  qui se trouve en 
concentrations importantes dans les eaux de surface. Le Mecoprop est très persistent.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 199
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 aa (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Метилбензилиден камфор X

Or. en

Justification

4-Methylbenzylidene camphor is used in the formulation of sunscreen cosmetic products. It is 
not readily biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and 
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is an endocrine disruptor. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 200
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 aб (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aб) 36861-47-9 253-242-6 4-Метилбензилиден 
камфор

X

Or. fr

Justification

4-Methylbenzylidene camphor is used in the formulation of sunscreen cosmetic products. It is 
not readily biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and 
is an endocrine disruptor that delays puberty in male rats and affects the reproductive organs 
of the second generation. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 201
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред aв (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(33aв) 81-14-1 201-328-9 Муск кетон X

Or. en

Justification

Musks ketone is a fragrance used in the formulation of cosmetic products. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. Therefore it should be phased out.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 202
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред aг (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(aг) 81-15-2 201-329-4 Муск ксилен X

Or. en

Justification

Musk xylene is a fragrance used in the formulation of soaps and detergents. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. The OSPAR Commission included Musk xylene  in the 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM 
priority groups of harmful substances for the Baltic. Therefore it should be phased out.

Изменение, внесено от Henrik Lax и Andres Tarand

Изменение 203
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред aд (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aд) 81-15-2 201-329-4 Муск ксилен X

Or. en

Justification

Musk xylene is a fragrance used in the formulation of soaps and detergents. It is not readily 
biodegradable, has high potential to bioaccumulate in the environment and its breakdown 
product is an endocrine disruptor. The OSPAR Commission included Musk xylene  in the 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM 
priority groups of harmful substances for the Baltic Sea. Therefore it should be phased out.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 204
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 aе (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aе) 1634-04-4 16-653-1 МТБЕ (X)(*****)

(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне като 
възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не по-
късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. en

Justification

MTBE is a fuel additive. It is very water-soluble and highly persistent. It should be added to 
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the list of priority substances.  The Commission should make a legislative proposal to 
determine whether these substances are priority hazardous.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 205
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 аж (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aж) 1634-04-4 16-653-1 МТБЕ (X)(*****)
(*****)Това приоритетно вещество подлежи на преразглеждане за определяне
като възможно „приоритетно опасно вещество”. Комисията следва да представи
предложение пред Парламента и Съвета за окончателното му класифициране не 
по-късно от 12 месеца след приемането на настоящия списък, без това да 
нарушава графика, определен в член 16 от Директива 2000/60/ЕО относно
предложенията на Комисията за контрол.

Or. fr

Justification

MTBE est un des auxiliaires utilisés dans la formulation de carburants/pétrole. Dans 
certains cas  aux Etats Unis il est deja interdit depuis quelque temps. Le problème est connu 
depuis tres longtemps, car il est très solubles dans l’eau et très persistent.

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 206
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 аз (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aз) 81-04-9 201-317-9 Нафталин-1,5-дисулфонат

Or. de

Justification

Naphthalene-1,5-disulfonate is a sulfonate acid used in synthesising processes in industrial 
chemistry. It is a highly persistent pollutant and has been found in relevant concentrations in 
the Elbe, Rhine and Danube for many years.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 207
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 аи (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aи) 5466-77-3 226-775-7 Октил метоксицинамат X

Or. en

Justification

Octyl-Methoxycinnamate is used in the formulation of sunscreen cosmetic products and 
produced in Europe in high volumes – approximately 5000 tonnes annually. It is not readily 
biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and is a 
suspected endocrine disruptor. Therefore, it should be identified as a priority hazardous 
substance.
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 208
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ай (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aй) 5466-77-3 226-775-7 Октил метоксицинамат X

Or. fr

Justification

Octyl-Methoxycinnamate is used in the formulation of sunscreen cosmetic products and 
produced in Europe in very high volumes – approximately 5000 tonnes annually. It is not 
readily biodegradable and has a high potential to bioaccumulate in the environment and is a 
suspected endocrine disruptor and should therefore be identified as a priority hazardous 
substance.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 209
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред ак (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на приоритетното 
вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(33aк)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9

223-320-4

Перфлуорни съединения(НФС)

Перфлуорооктан сулфонова
киселина (ПФСК)

Калиева сол
Амониева сол
Литиева сол
Диетаноламинова сол (DЕА)

Перфлуорооктанова киселина 
(ПФОК)
Амониев перфлуороктанат
(АПФО) 

X

Or. en

Justification

All substances of the PFC-group degrade in the environment either to PFOS or PFOA, which 
are not only persistent and bio-accumulative but also cause cancer. PFOS and PFOA 
themselves do not further degrade. While the industrial uses of PFOS have recently been 
restricted in the EU, all other compounds continue to be used. Water-contamination by PFCs 
is very costly to decontaminate. The OSPAR Commission already included PFOS in its 
OSPAR List of Chemicals for Priority Action. The whole PFC-group needs to be treated as" 
priority hazardous substances" in water.

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 210
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред ал (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на приоритетното 
вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение
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(3aл)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9

223-320-4

Перфлуорни съединения(НФС)

Перфлуорооктан сулфонова
киселина (ПФСК)

Калиева сол
Амониева сол
Литиева сол
Диетаноламинова сол 
(DЕА)

Перфлуорооктанова киселина 
(ПФОК)
Амониев перфлуороктанат
(АПФО) 

X

Or. en

Justification

All substances of the PFC-group degrade in the environment either to PFOS or PFOA, which 
are not only persistent and bioaccumulate but also cause cancer. PFOS and PFOA
themselves do not degrade (further). While the industrial uses of PFOS have recently been 
restricted in the EU, all other compounds continue to be used. Water-contamination with 
PFC is very costly to decontaminate. The OSPAR Commission already included PFOS 
already in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. The whole group needs to be 
treated as priority hazardous substance in water.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 211
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ам (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aм) няма няма Перфлуорооктан сулфонати X

Or. en
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Justification

The Commission's Scientific Committee on Health and Environment Risks (SCHER) has 
found perfluorooctane sulfonates (PFOS) to be very persistent, very bioaccumulative and 
toxic.  While most uses are subject to a phase-out in 2008, some very problematic uses 
continue to be allowed for the time being (chromium plating). There are also large quantities 
of PFOS in stocks (in particular fire fighting foams), and a grace period of 42 months has 
been given for their use. It is important to classify PFOS as a priority hazardous substances 
to protect surface water against this substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 212
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ан (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aн) няма няма Перфлуорооктанова 
киселина и нейните 
съединения

X

Or. en

Justification

Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its compounds are suspected to have a similar risk 
profile to PFOS (very persistent, very bioaccumulative, toxic). PFOA has already led to 
significant pollution of surface water. It is important to classify PFOS as a priority hazardous 
substances to protect surface water against this substance.

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 213
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ао (нов) (Директива 2000/60/ЕО)
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Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 ПФСК X

Or. fr

Justification

PFOS (perfluorooctane sulfonate) is a persistent and bioaccumulative carcinogen, for which 
the industrial uses have recently been restricted in the EU. Contamination of water and 
consequently sludge, soils and again water is costly to decontaminate. The OSPAR 
Commission included PFOS in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. PFOS shall 
be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 214
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ап (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aп) 124495-18-7 -- Хиноксифен (5,7-дихлоро-4-(п-
флуорофенокси) хинолин)

X

Or. en

Justification

Quinoxyfen is a fungicide for use is in large-scale crops which are grown in short crop 
rotation. It fulfils the criteria for a persistent organic pollutants (POPs). Therefore, 
Quinoxyfen should be identified as a priority hazardous substance.
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Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 215
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ар (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aр) 124495-18-7 -- Хиноксифен(5,7-дихлоро-4-
(p-флуорофенокси) хинолин)

X

Or. fr

Justification

Quinoxyfen is a fungicide for use is in large-scale crops which are grown in short crop 
rotation. It fulfils the criteria for persistent organic pollutants (POPs) but nevertheless a 
political decision lacking scientific basis lead to the authorisation of Quinoxyfen for the EU 
market. Due to its POP-properties, Quinoxyfen shall be identified as a priority hazardous 
substance.

Изменение, внесено от Margrete Auken

Изменение 216
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ас (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aс) 79-94-7 201-236-9 Тетрабромобисфенол A 
(TBBP-A)

X
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Or. en

Justification

TBBP-A is an industrial chemical with hormone mimicking properties. As an endocrine 
disruptor, it should be identified as "priority hazardous" due to its "equivalent level of 
concern".

Изменение, внесено от Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 217
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред 33 ат (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента

Номер номер CAS номер ЕС2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aт) 79-94-7 201-236-9 Тетрабромобисфенол A 
(TBBP-A)

X

Or. fr

Justification

TBBP-A is an industrial chemical which has hormone mimicking properties (endocrine 
disruptor) and thus poses great risk to fish, human health and the environment. The OSPAR 
Commission included TBBP-A in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action. TBBP-A 
shall be identified as a priority hazardous substance.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 218
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение X, ред ау (нов) (Директива 2000/60/ЕО)

Изменение, внесено от Парламента
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Номер номер CAS номер ЕС Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
вещество с 
приоритетно 
значение

(33aу) 21145-77-7 244-240-6 Тоналид (AHTN) X

Or. en

Justification

Tonalid is a polycyclic musk used as low-cost fragrance. It is not readily biodegradable, 
bioaccumulates in fatty tissue and is a suspected endocrine disruptor. Therefore it should be 
phased out.


