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Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 20
CONSIDERENTUL 1

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafaţă 
reprezintă o ameninţare atât pentru mediul 
acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea acută 
şi cronică pentru organismele acvatice, 
acumularea în ecosisteme şi dispariţia 
habitatelor şi a speciilor, precum şi pentru 
sănătatea umană.

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafaţă 
reprezintă o ameninţare atât pentru mediul 
acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea acută 
şi cronică pentru organismele acvatice, 
acumularea în ecosisteme şi dispariţia 
habitatelor şi a speciilor, precum şi pentru 
sănătatea umană. Cauzele poluării trebuie 
identificate şi tratate, cu prioritate, la sursă, 
în modul cel mai eficient din punct de 
vedere economic şi al mediului.

Or. de

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 
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and the principle of prevention.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 21
CONSIDERENTUL 2A (nou)

(2a) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare măsurile necesare în conformitate 
cu articolul 16 alineatele (1) şi (8) din 
Directiva 2000/60/CE în vederea reducerii 
treptate a poluării datorate substanţelor 
prioritare şi a stopării sau reducerii treptate 
a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de 
substanţe periculoase prioritare, 

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.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 22
CONSIDERENTUL 4

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

(4) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu 2000 reprezintă măsuri de 
combatere a poluării prin substanţe prioritare 
specifice, în conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE. În plus, numeroase 
măsuri de protecţie a mediului fac obiectul 
altor acte legislative comunitare în vigoare. 
Prin urmare, ar trebui mai degrabă să se 
acorde prioritate aplicării şi revizuirii 
instrumentelor existente, decât stabilirii de 
noi măsuri care riscă să le dubleze pe cele 
deja existente. În cazul în care respectarea 
standardelor de calitate a mediului este 
posibilă numai prin aplicarea unor 
restricţii de utilizare sau prin interzicerea 
anumitor substanţe, acestea ar trebui puse 
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în aplicare în temeiul unor acte comunitare 
existente sau care urmează a fi adoptate în 
acest scop, în special, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţiile aplicabile produselor chimice 
(REACH), de instituire a unei Agenţii 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi 
de abrogare a Regulamentului Consiliului 
(CEE) nr. 793/93, a Regulamentului 
Comisiei (CE) nr. 1488/94, a Directivei 
Consiliului 76/769/CEE şi a Directivelor 
Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 
93/105/EC şi 2000/21/EC.

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 
quality standards in the area of diffuse inputs into bodies of water cannot be guaranteed by 
means of national control measures.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 23
CONSIDERENTUL 4

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

(4) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu 2000 reprezintă măsuri de 
combatere a poluării prin substanţe prioritare 
specifice, în conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE. În plus, numeroase 
măsuri de protecţie a mediului fac obiectul 
altor acte legislative comunitare în vigoare. 
Prin urmare, pe termen scurt, ar trebui mai 
degrabă să se acorde prioritate aplicării şi 
revizuirii instrumentelor existente, decât 
stabilirii de noi măsuri care riscă să le 
dubleze pe cele deja existente. Totuşi, în 
urma transmiterii de către statele membre a 
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planurilor de gestionare a districtului 
hidrografic în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/60/CE, inclusiv a 
programului de măsuri stabilite în 
conformitate cu articolul 11 din această 
directivă, Comisia ar trebui să evalueze 
dacă punerea în aplicare şi revizuirea 
instrumentelor existente a dus la 
îndeplinirea obiectivelor Directivei 
2000/60/CE şi dacă sunt necesare acţiuni 
specifice în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justification

The Commission decided to disregard its obligations under the water framework 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 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.

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 24
Considerentul 4a (nou)

(4) Directiva 2000/60/CE include la 
articolul 11 alineatul (2) şi în partea B a 
anexei VI privind programul de măsuri o 
listă non-exhaustivă cu măsurile 
suplimentare pe care statele membre le pot 
include în programul de măsuri, printre 
care:
- instrumente legislative,
- instrumente administrative şi
- acorduri de mediu negociate.

Or. en

Justification

Besides the legal instruments, also the 'supplementary' measures as described in Article 11, 
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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. 

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 26
CONSIDERENTUL 5

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

(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al 
emisiilor de substanţe prioritare provenite 
din surse punctiforme sau difuze, vizate la 
articolul 16 alineatele (6) şi (8) din Directiva 
2000/60/CE, este mai avantajos din punct de 
vedere economic şi mai proporţional ca 
statele membre să introducă, atunci când 
este cazul, pe lângă punerea în aplicare a 
celorlalte acte legislative comunitare în 
vigoare, măsuri de control complementare 
adecvate care să se înscrie în programul de 
măsuri pentru fiecare district hidrografic, în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2000/60/CE, atunci când este cazul 
aplicând articolul 10 din Directiva 
Consiliului 96/61/CE din 24 septembrie 
1996 privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării1.

___________________________________
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 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.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 27
CONSIDERENTUL 5
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(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al 
emisiilor de substanţe prioritare provenite 
din surse punctiforme sau difuze, vizate la 
articolul 16 alineatele (6) şi (8) din Directiva 
2000/60/CE, este mai avantajos din punct de 
vedere economic şi mai proporţional ca 
statele membre să introducă, atunci când 
este cazul, pe lângă punerea în aplicare a 
celorlalte acte legislative comunitare în 
vigoare, măsuri de control complementare 
adecvate care să se înscrie în programul de 
măsuri pentru fiecare district hidrografic, în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2000/60/CE.

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

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 28
CONSIDERENTUL 5

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

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

Or. en
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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.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 29
CONSIDERENTUL 6

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de 
substanţe prioritare în domeniul apei şi de 
modificare a Directivei 2000/60/CE 
stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau 
grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu 
prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel 
comunitar. Printre aceste substanţe 
prioritare, unele au fost identificate ca fiind 
substanţe periculoase prioritare ale căror 
emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate 
treptat sau stopate. Anumite substanţe în 
curs de examinare ar trebui clasificate.

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de 
substanţe prioritare în domeniul apei şi de 
modificare a Directivei 2000/60/CE 
stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau 
grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu 
prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel 
comunitar. Printre aceste substanţe 
prioritare, unele au fost identificate ca fiind 
substanţe periculoase prioritare ale căror 
emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate 
treptat sau stopate. Totuşi, este imposibilă 
eliminarea completă a emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor de substanţe 
naturale sau rezultate în urma unor 
procese naturale din toate sursele 
potenţiale. Anumite substanţe în curs de 
examinare ar trebui clasificate.

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. 

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 30
CONSIDERENTUL 6

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
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20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de 
substanţe prioritare în domeniul apei şi de 
modificare a Directivei 2000/60/CE 
stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau 
grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu 
prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel 
comunitar. Printre aceste substanţe 
prioritare, unele au fost identificate ca fiind 
substanţe periculoase prioritare ale căror 
emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate 
treptat sau stopate. Anumite substanţe în 
curs de examinare ar trebui clasificate.

20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de 
substanţe prioritare în domeniul apei şi de 
modificare a Directivei 2000/60/CE 
stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau 
grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu 
prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel 
comunitar. Printre aceste substanţe 
prioritare, unele au fost identificate ca fiind 
substanţe periculoase prioritare ale căror 
emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate 
treptat sau stopate. Anumite substanţe în 
curs de examinare ar trebui clasificate. Ar 
trebui adăugate şi alte substanţe pe lista 
substanţelor prioritare în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Directivei 
2000/60/CE.

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.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 31
CONSIDERENTUL 6A (nou)

(6a) eliminarea completă a emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor de substanţe 
naturale sau rezultate în urma unor 
procese naturale, precum cadmiul, 
mercurul şi hidrocarburile policiclice 
aromatice, din toate sursele potenţiale, este 
imposibilă.

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 
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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.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 32
CONSIDERENTUL 9

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

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

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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 33
CONSIDERENTUL 10

În lipsa unor informaţii detaliate şi fiabile 
privind concentraţiile substanţelor 
prioritare din biota şi sedimente la nivel 
comunitar şi având în vedere faptul că 
informaţiile disponibile privind apele de 

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

respectă SCM stabilite în partea A şi partea 
B a anexei I. Totuşi, pentru a acorda 
statelor membre o marjă suficientă de 
manevră, monitorizarea substanţelor din 
anexa I poate fi realizată în sedimente şi 
biotă, în loc de apă, dacă statele membre 
consideră că acest lucru este necesar şi 
adecvat pentru completarea SCM stabilite la 
nivel comunitar. Mai mult decât atât, dat 
fiind faptul că sedimentele şi biota rămân 
matrice importante pentru monitorizarea de 
către statele membre a anumitor substanţe în 
vederea evaluării incidenţelor pe termen 
lung ale activităţii antropogene şi a 
tendinţelor care se prefigurează, statele 
membre trebuie să se asigure că nivelurile 
existente de contaminare din biota şi 
sedimente nu vor creşte.

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. 
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 34
CONSIDERENTUL 10

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

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 35
CONSIDERENTUL 10

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

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

anumitor substanţe în vederea evaluării 
incidenţelor pe termen lung ale activităţii 
antropogene şi a tendinţelor care se 
prefigurează, statele membre trebuie să se 
asigure că nivelurile existente de 
contaminare din biota şi sedimente nu vor 
creşte. Pentru a putea face acest lucru, 
statele membre ar trebui să monitorizeze 
substanţele prioritate din biotă şi sedimente 
şi să transmită rezultatele Comisiei. 
Comisia ar trebui să propună SCM pentru 
biotă şi sedimente în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (7) din Directiva 
2000/60/CE, pe baza informaţiilor 
transmise de statele membre.

Or. en

Justification

The obligation on Member States to ensure that existing levels in biota and sediment do not 
increase becomes lip service 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.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 36
CONSIDERENTUL 10

(10) În lipsa unor informaţii detaliate şi 
fiabile privind concentraţiile substanţelor 
prioritare din biotă şi sedimente la nivel 
comunitar şi având în vedere faptul că 
informaţiile disponibile privind apele de 
suprafaţă par să constituie o bază suficientă 
pentru garantarea unei protecţii globale 
eficiente şi a unei reduceri efective a 
poluării, stabilirea de standarde de calitate a 
mediului ar trebui să se limiteze, în stadiul 
actual, la apele de suprafaţă. Totuşi, în cazul 
hexaclorbenzenului, hexaclorbutadienei şi al 
mercurului, este imposibilă asigurarea 
protecţiei împotriva efectelor indirecte şi a 
otrăvirii secundare doar prin stabilirea de 
SCM pentru apele de suprafaţă la nivel 
comunitar. În acest caz, trebuie stabilite 

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

standarde de calitate a mediului pentru biota. 
Pentru a dispune de o marjă suficientă de 
manevră în funcţie de strategia lor de 
supraveghere, statele membre trebuie să fie 
capabile fie să monitorizeze aceste standarde 
de calitate a mediului şi să verifice 
conformitatea cu acestea la nivelul biotei, fie 
să le transforme în standarde de calitate a 
mediului pentru apele de suprafaţă. În plus, 
statelor membre le revine datoria de a stabili, 
acolo unde este necesar şi adecvat pentru 
completarea SCM stabilite la nivel 
comunitar, standarde de calitate a mediului 
pentru sedimente sau biota. Mai mult decât 
atât, sedimentele şi biota rămân matrice 
importante pentru monitorizarea 
substanţelor cu un potenţial de acumulare 
important, ale căror efecte indirecte nu fac 
obiectul SCM pentru apele de suprafaţă.
Această monitorizare ar trebui realizată în 
vederea avansării dezbaterilor tehnice şi 
ştiinţifice şi a stabilirii unei baze pentru 
viitoare lucrări privind SCM pentru biotă şi 
sedimente, dacă acest lucru se dovedeşte 
necesar. 

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 standards for bodies 
of surface water are effectively applied to biota and sediment, regardless of the broader context.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 37
CONSIDERENTUL 11

(11) În cazul plumbului, al nichelului şi al 
compuşilor lor, deoarece discuţiile privind 
evaluarea riscurilor nu au fost încă 
încheiate în cadrul Biroului European 
pentru Substanţe Chimice / Centrul Comun 

eliminat
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de Cercetare, nu este posibilă stabilirea de 
standarde de calitate a mediului pentru 
aceste elemente. Se recomandă, prin 
urmare, indicarea clară a faptului că 
standardele stabilite au un caracter 
provizoriu.

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. 

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 38
CONSIDERENTUL 13

(13) Este posibil ca standardele de calitate 
a mediului să nu poată fi respectate în 
vecinătatea evacuărilor punctiforme, 
deoarece concentraţiile de poluanţi din 
evacuări sunt, în general, mai ridicate 
decât concentraţiile ambientale din apă. 
Statele membre ar trebui autorizate, prin
urmare, să ia în considerare acest lucru 
atunci când verifică conformitatea cu 
standardele de calitate a mediului, prin 
identificarea unei zone tranzitorii de 
depăşire pentru fiecare evacuare în cauză. 
Pentru a limita aceste zone, ele trebuie 
identificate în conformitate cu articolul 10 
din Directiva 2000/60/CE şi cu alte 
dispoziţii aplicabile din dreptul comunitar. 
Având în vedere faptul că evoluţia 
tehnicilor de tratare şi inovaţia tehnologică, 
în măsura în care sunt cele mai bune 
tehnici disponibile, pot permite reducerea, 
pe viitor, a concentraţiei poluanţilor în 
proximitatea punctelor de evacuare, statele 
membre trebuie să se asigure că zonele 
tranzitorii de depăşire sunt reduse în 
consecinţă.

eliminat
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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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 39
CONSIDERENTUL 14A (nou)

(14a) În Directiva 2000/60/CE, ar trebui 
adăugată o trimitere la noile obligaţii de 
întocmire a unui inventar privind măsurile 
de control al poluării cu substanţe 
prioritare , ca parte a programului de 
măsuri la care se face referire la articolul 
11 din această directivă. Obligaţia 
Comisiei, în conformitate cu Directiva 
2000/60/CE, de a prezenta rapoarte cu 
privire la măsurile de control al poluării ar 
trebui modificată pentru a include o 
evaluare a măsurii în care alte instrumente 
comunitare relevante au îndeplinit 
obligaţiile menţionate la articolul 16 din 
această directivă. Directiva 2000/60/CE ar 
trebui modificată în vederea creării unui 
mecanism de declanşare a unei acţiuni 
comunitare în cazul în care rapoartele 
Comisiei relevă faptul că punerea în 
aplicare s-a realizat în mod insuficient.

Or. en

Justification

Linked to the amendment on article 5 by the same author.
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Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 40
CONSIDERENTUL 16

(16) Pentru a răspunde mai bine nevoilor 
statelor membre, acestea ar trebui autorizate 
să aleagă o perioadă de referinţă adecvată cu 
o durată de un an pentru a evalua datele de 
bază din inventar. Totuşi, trebuie luat în 
considerare faptul că pierderile rezultate în 
urma aplicării pesticidelor pot varia 
considerabil de la un an la altul din cauza 
variaţiilor dozei aplicate, ca de exemplu din 
cauza condiţiilor climatice diferite. Prin 
urmare, în cazul anumitor substanţe la care 
se face referire în Directiva 91/414/CEE a 
Consiliului din 15 iulie 1991 privind 
introducerea pe piaţă a produselor de uz 
fitosanitar , statele membre ar trebui să 
poată opta pentru o perioadă de referinţă de 
trei ani.

(16) Pentru a răspunde mai bine nevoilor 
statelor membre, acestea ar trebui autorizate 
să aleagă o perioadă de referinţă adecvată cu 
o durată de un an pentru a evalua datele de 
bază din inventar. Deşi pierderile rezultate în 
urma aplicării pesticidelor pot varia 
considerabil de la un an la altul din cauza 
variaţiilor dozei aplicate, ca de exemplu din 
cauza condiţiilor climatice diferite sau a 
rotaţiei culturilor, poluarea dintr-o 
perioadă de creştere poate avea deja un 
efect nociv asupra  organismelor acvatice şi 
poate împiedica alte utilizări, precum 
captarea apei potabile. Pentru a asigura 
reflectarea corectă a taxei de poluare în 
perioada de utilizare în cazul anumitor 
substanţe la care se face referire în Directiva 
91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 
privind introducerea pe piaţă a produselor de 
uz fitosanitar , statele membre ar trebui să 
folosească perioada de utilizare a acestor 
substanţe ca perioadă de referinţă.

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 41
CONSIDERENTUL 18A (nou)

(18a) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
prevede o examinare pentru evaluarea 
adecvării criteriilor de identificare a 
substanţelor persistente, bioacumulabile şi 
toxice. În consecinţă, Comisia ar trebui să 
modifice anexa X la Directiva 2000/60/CE, 
imediat după modificarea criteriilor 
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menţionate în Regulamentul (CE) nr. 
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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 42
Considerentul 22 a (nou)

(22a) În conformitate cu articolul 174 din 
tratat şi astfel cum se aminteşte în Directiva 
2000/60/CE, politica comunitară în materie 
de mediu ar trebui să fie bazată pe 
principiul „poluatorul plăteşte” şi pe cel al 
precauţiei.

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.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 43
Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte standarde de 
calitate a mediului pentru substanţele 
prioritare şi o serie de alţi poluanţi. 

În conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE, prezenta directivă 
stabileşte standarde de calitate a mediului 
pentru substanţele prioritare şi o serie de alţi 
poluanţi în vederea:

(a) reducerii evacuărilor, emisiilor şi 
pierderilor de substanţe prioritare; şi
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(b) în măsura posibilului, stopării 
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de 
substanţe prioritare periculoase,
în conformitate cu articolele 1, 4 şi 16 din 

Directiva 2000/60/CE, în vederea obţinerii 
unei bune calităţi chimice a apelor de 
suprafaţă până în 2015 şi a prevenirii 
oricărei deteriorări viitoare a acesteia.  În 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE, până în 2020, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind succesul 
punerii în aplicare a acestei directive în 
ceea ce priveşte obţinerea, în măsura în 
care acest lucru este posibil din punct de 
vedere tehnic, a unor concentraţii apropiate 
de nivelurile naturale ale tuturor 
substanţelor naturale şi concentraţii 
apropiate de zero pentru toate substanţele 
sintetice incluse. Obiectivele stabilite în 
această directivă trebuie considerate drept 
obiective în conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE.

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 44
Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte standarde de 
calitate a mediului pentru substanţele 
prioritare şi o serie de alţi poluanţi. 

Prezenta directivă stabileşte măsuri de 
limitare a poluării apei şi standarde de 
calitate a mediului pentru substanţele 
prioritare şi o serie de alţi poluanţi în 
vederea: 
(a) reducerii evacuărilor, emisiilor şi 
pierderilor de substanţe prioritare până în 
2015; şi
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(a) stopării evacuărilor, emisiilor şi 
pierderilor de substanţe periculoase 
prioritare,
în conformitate cu articolele 1, 4 şi 16 din 
Directiva 2000/60/CE în vederea obţinerii 
unei bune calităţi chimice a tuturor apelor 
de suprafaţă. Scopul său este, de asemenea, 
de a preveni orice fel de deteriorare viitoare 
şi de a obţine, până în 2020, concentraţii 
apropiate de nivelurile naturale pentru 
toate substanţele naturale şi concentraţii 
apropiate de zero pentru toate substanţele 
sintetice antropogenetice, în conformitate 
cu acordurile internaţionale privind 
protecţia apelor. 

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 45
Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte standarde de 
calitate a mediului pentru substanţele 
prioritare şi o serie de alţi poluanţi.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000, şi în scopul evaluării bunei calităţi 
chimice a apelor de suprafaţă, în 
conformitate cu articolul 4 din respectiva 
directivă, prezenta directivă stabileşte 
standarde de calitate a mediului pentru 
substanţele prioritare şi pentru o serie de alţi 
poluanţi prevăzuţi în articolul 16 alineatele 
(7) şi (10) din Directiva 2000/60/CE.

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 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.  
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Amendament depus de Ambroise Guellec

Amendamentul 46
ARTICOLUL 1

Prezenta directivă stabileşte standarde de 
calitate a mediului pentru substanţele 
prioritare şi o serie de alţi poluanţi. 

În conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE, prezenta directivă 
stabileşte standarde de calitate a mediului 
pentru substanţele prioritare şi pentru 
substanţele prioritare periculoase, care 
trebuie luate în considerare la aprecierea 
stării chimice a apei de suprafaţă.

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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 47
ARTICOLUL 1 PARAGRAFUL (1A) (nou)

Obiectivele stabilite în această directivă 
trebuie considerate drept obiective în sensul 
articolului 4 alineatul (1) din Directiva 
2000/60/CE, cărora li se aplică alineatele 
(4), (5), (6) ,(7) şi (8) din respectivul articol.

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 
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relatively small environmental benefits.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 48
ARTICOLUL 2 TITLU

Standarde de calitate a mediului Evaluarea respectării standardelor de 
calitate a mediului

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).

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 49
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

1. În vederea obţinerii unei bune calităţi 
chimice a apelor de suprafaţă în corpurile 
apelor de suprafaţă, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2000/60/CE, concentraţiile medii 
anuale ale poluanţilor enumeraţi în părţile 
A şi B ale anexei I nu depăşesc standardele 
de calitate a mediului stabilite în această 
anexă, sub rezerva punctului 3 din partea C 
a anexei 1.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I. 

Or. en
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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). 

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 50
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

(1) Standardele de calitate a mediului pentru 
substanţele prioritare, exprimate în medie 
anuală, inclusiv pentru poluanţii prevăzuţi 
în Directiva 91/414/CEE şi Directiva 
2003/53/CE1, şi concentraţie maximă 
admisibilă, sunt incluse în partea A a anexei 
I, iar standardele de calitate a mediului 
pentru anumiţi alţi poluanţi în partea B a 
anexei I. 

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I.

Statele membre iau în considerare 
dispoziţiile stabilite în Partea C a anexei I, la 
evaluarea bunei calităţi a apelor de 
suprafaţă, în conformitate cu articolul 4 
din Directiva 2000/60/CE.  
_____________________
1 Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 iunie 2003 de efectuare a celei 
de-a douăzeci şi şasea modificări a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile 
privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor 
substanţe şi preparate periculoase (nonilfenol, 
etoxilat de nonilfenol şi ciment) (JO L 178, 
17.7.2003, p. 24).

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.  
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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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 51
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

1. Statele membre se asigură de 
conformitatea compoziţiei apelor lor de 
suprafaţă cu standardele de calitate a 
mediului pentru substanţele prioritare în 
apă, sedimente şi biotă, exprimate în medie 
anuală sau ca medie a perioadei de aplicare 
pentru poluanţii care fac obiectul Directivei 
91/414/CEE şi concentraţie maximă 
admisibilă, astfel cum au fost stabilite în 
partea A a anexei I, precum şi cu standardele 
de calitate a mediului pentru poluanţii 
menţionaţi în partea B a anexei I 

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I. 

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I. 

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 52
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

1. Statele membre se asigură de 
conformitatea compoziţiei apelor lor de 
suprafaţă cu standardele de calitate a 
mediului pentru substanţele prioritare, 

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

exprimate în medie anuală sau ca medie a 
perioadei de utilizare a substanţelor 
prioritare sau a poluanţilor care fac 
obiectul Directivei 91/414/CEE şi 
concentraţie maximă admisibilă, astfel cum 
au fost stabilite în partea A a anexei I, 
precum şi cu standardele de calitate a 
mediului pentru poluanţii menţionaţi în 
partea B a anexei I 

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I.

Or. en

Justification

Linked to Amendment 40: This amendment clarifies, that Member States shall measure pesticides
when they are used, and not use low winter-values to disguise summer-exceedences.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 53
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

1. Statele membre se asigură de 
conformitatea compoziţiei apelor lor de 
suprafaţă, a sedimentelor şi a biotei cu 
standardele de calitate a mediului pentru 
substanţele prioritare, astfel cum au fost 
stabilite în partea A a anexei I, precum şi cu 
standardele de calitate a mediului pentru 
poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei 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 
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amendment 1 on Recital 10 and amendment 4 on Article 2.3 by the same author. 

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 54
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

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

Statele membre adoptă, în mod constant, 
măsurile necesare pentru ca întreprinderile 
care deversează ape reziduale ce conţin 
substanţe prioritare, în cursurile de apă, să 
aplice cele mai bune tehnici de care dispun 
în materie de producţie şi de tratare a 
apelor reziduale. Aceste măsuri se bazează 
pe rezultatele schimbului de informaţii 
prevăzut la articolul 16 aliniatul (2) din 
Directiva 96/61/CE.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei I.

Statele membre se asigură de respectarea 
standardelor de calitate a mediului, în 
conformitate cu prevederile stabilite în 
partea C a anexei 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.
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 55
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) În conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2000/60/CE, statele membre se 
asigură că acele corpuri de apă utilizate 
pentru captarea apei potabile respectă 
dispoziţiile Directivei 98/83/EC a 
Consiliului din 3 noiembrie 1998. 

Or. nl

Justification

Coherence with the Water Framework Directive must be guaranteed.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 56
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Atunci când un curs de apă 
traversează mai multe state membre, are 
loc o coordonare a programelor de 
monitorizare şi a inventarelor naţionale 
pentru a se evita penalizarea statelor 
membre care se află în avalul cursului de 
apă.

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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 57
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

2. Statele membre se asigură, pe baza
programelor de monitorizare a stării apelor 

2. Statele membre se asigură că, atunci când 
un poluant menţionat în partea A sau B a 
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derulate în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 2000/60/CE, că nu există o 
creştere a concentraţiilor substanţelor 
menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
sedimente şi biota.

anexei I se acumulează în sedimentul sau 
biota unei mase de apă, are loc o 
monitorizare adecvată, în conformitate cu 
articolul 8 din Directiva 2000/60/CE, pentru 
a se evalua:
(a) riscul pe care îl reprezintă acest poluant 
în calea realizării obiectivelor menţionate 
la articolul 4 din această directivă; şi
(b) efcienţa măsurilor luate în conformitate 
cu articolul 11 din această directivă în 
vederea gestiunii riscurilor create de 
poluant în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivelor menţionate la articolul 4 din 
această directivă.

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.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 58
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre se asigură, pe baza 
programelor de monitorizare a stării apelor 
derulate în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 2000/60/CE, că nu există o 
creştere a concentraţiilor substanţelor 
menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
sedimente şi biota.

(2) Statele membre monitorizează, în 
conformitate cu articolul 8 din Directiva 
2000/60/CE, concentraţiile substanţelor 
menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
sedimente şi biota.

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.



AM\631286RO.doc 29/134 PE 378.727v01-00

RO

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 59
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

2. Statele membre se asigură, pe baza 
programelor de monitorizare a stării apelor 
derulate în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 2000/60/CE, că nu există o 
creştere a concentraţiilor substanţelor 
menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
sedimente şi biota.

2. Statele membre se asigură, pe baza 
programelor de monitorizare a stării apelor 
derulate în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 2000/60/CE, că nu există o 
creştere a concentraţiilor substanţelor 
menţionate în părţile A şi B din anexa I în 
apă, sedimente şi biota. 

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 60
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) PARAGRAFUL 1 TEZA INTRODUCTIVĂ

3. Statele membre se asigură că următoarele 
concentraţii de hexaclorbenzen, 
hexaclorbutadienă şi mercur nu sunt 
depăşite în ţesuturile peştilor, moluştelor, 
crustaceelor şi a altor biota (greutate în stare 
proaspătă):

3. Statele membre se asigură că următoarele 
concentraţii ale substanţelor menţionate 
mai jos nu sunt depăşite în ţesuturile 
peştilor, moluştelor, crustaceelor şi a altor 
biota (greutate în stare proaspătă) sau în 
sediment (în stare uscată):

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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Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 61
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) LITERA (CA) (nouă)

ca) 247 μg/kg ww pentru difenileter, derivat 
pentabromurat,

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 62
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) LITERA (CB) (nouă)

cb) 16.6 mg/kg ww pentru cloralcani C10-
13,

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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 63
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) LITERA (CC) (nouă)

cc) 2.9 mg/kg ww pentru Di(2-
etilhexil)ftalat (DEHP)

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 64
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) LITERA (CD) (nouă)

cd) 367 μg/kg ww pentru pentaclorbenzen , 

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 65
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) LITERA (CE) (nouă)

ce) 129 μg/kg dw pentru fluoranten (în 
sediment).

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 66
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

În vederea unei monitorizări a respectării 
standardelor de calitate a mediului pentru 
substanţele menţionate în primul paragraf, 
statele membre fie înlocuiesc standardul 
prevăzut pentru apă, menţionat în partea A 
din anexa I, cu unul mai strict, fie stabilesc 
un standard suplimentar pentru biota.

Monitorizarea altor substanţe din anexa I 
poate fi realizată în sedimente şi biotă, în 
loc de apă, dacă statele membre consideră 
că acest lucru este mai adecvat şi mai 
avantajos. Dacă se constată concentraţii 
semnificative de substanţe iar statele 
membre consideră că există riscul 
nerespectării standardelor de calitate a 
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mediului pentru apă, monitorizarea în apă 
este realizată astfel încât să garanteze 
respectarea standardelor de calitate a 
mediului pentru apă. 

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.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 67
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

În vederea unei monitorizări a respectării 
standardelor de calitate a mediului pentru 
substanţele menţionate în primul paragraf, 
statele membre fie înlocuiesc standardul 
prevăzut pentru apă, menţionat în partea A 
din anexa I, cu unul mai strict, fie stabilesc
un standard suplimentar pentru biota.

În vederea unei monitorizări a respectării 
standardelor de calitate a mediului pentru 
substanţele menţionate în primul paragraf,
statele membre au posibilitatea fie de a 
înlocui standardul prevăzut pentru apă, 
menţionat în partea A din anexa I, cu unul 
mai strict, fie de a stabili un standard 
suplimentar pentru biota.

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 68
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3A) (nou)

(3a) În cel mult 12 luni de la transmiterea 
inventarelor de către statele membre, 
Comisia face o propunere privind 
standardele de calitate aplicabile 
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concentraţiilor de substanţe prioritare din 
biotă şi sedimente.

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. 

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 69
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3A) (nou)

(3a) Statele membre trebuie să respecte 
Directiva 98/83/CE a Consiliului şi să 
gestioneze corpurile de apă de suprafaţă 
utilizate pentru captarea apei potabile, în 
conformitate cu articolul 7 din Directiva 
2000/60/CE. Prin urmare, prezenta 
directivă trebuie pusă în aplicare fără a 
aduce atingere cerinţelor care implică 
standarde mai stricte.

Or. en

Justification

Recital 12 should be an article. Article 16 of the WFD explicitly mentions the protection of 
drinking water abstraction. For drinking water more stringent standards, than the EQS 
mentioned in this directive, are required.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 71
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3B) (nou)

(3b) Cazurile în care conformitatea cu 
standardele de calitate a mediului nu este 
posibilă din punct de vedere tehnic, sau ar 
putea genera costuri sociale sau economice 
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disproporţionate, se soluţionează în 
conformitate cu articolul 4 alineatele (4), 
(5) şi (6) din Directiva 2000/60/CE, pentru 
a stabili abordarea cea mai rentabilă din
punct de vedere economic şi acceptabilă din 
punct de vedere ecologic pentru respectarea 
obiectivului precizat la articolul 4 alineatul 
(1) litera (a) din Directiva 2000/60/CE.

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. 

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 72
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, dacă este cazul,
revizuirea standardelor de calitate a mediului 
stabilite în părţile A şi B ale anexei I la 
prezenta directivă.

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, cel puţin o dată la 
patru ani, revizuirea standardelor de calitate 
a mediului stabilite în părţile A şi B ale 
anexei I la prezenta directivă.

Or. en

Justification

This amendment clarifies, that the Commission’s obligation arising from Article 16(4) to review 
it’s proposal at least.4 years.
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Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 73
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4)

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, dacă este cazul,
revizuirea standardelor de calitate a mediului 
stabilite în părţile A şi B ale anexei I la 
prezenta directivă.

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, folosind în mod sistematic baza de 
date creată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind 
depistarea substanţelor dăunătoare 
organismelor din apă, acumulate sau 
persistente, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, cel puţin o dată la 
patru ani, revizuirea standardelor de calitate 
a mediului stabilite în părţile A şi B ale 
anexei I la prezenta directivă.

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.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 74
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4)

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, dacă este cazul,
revizuirea standardelor de calitate a mediului 
stabilite în părţile A şi B ale anexei I la 
prezenta directivă.

4. Comisia examinează progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la punctele (a) şi (b) 
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi propune, cel puţin o dată la 
patru ani, revizuirea standardelor de calitate 
a mediului stabilite în părţile A şi B ale 
anexei I la prezenta directivă.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 75
Articolul 2 alineatul (4) paragraful (1a) (nou) 

Comisia examinează cele mai recente 
informaţii ştiinţifice şi progrese tehnice 
privind substanţele care se acumulează în 
sedimente şi biotă şi pregăteşte SCM cu 
privire la acestea. 

Or. fi

Justification

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 76
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Standardele de calitate a mediului 
menţionate la alineatele (1) şi (3) nu 
trebuie să aducă atingere cerinţelor 
Directivei
98/83/CE şi gestionării corpurilor de apă 

de suprafaţă utilizate pentru captarea apei 
potabile, în conformitate cu articolul 7 din 
Directiva 2000/60/CE, care pot implica 
standarde mai stricte.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 77
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) În cel mult 12 luni de la transmiterea 
inventarelor de către statele membre, 
Comisia reexaminează substanţele 
menţionate în părţile A şi B din anexa I şi 
face o propunere privind standardele de 
calitate aplicabile concentraţiilor acestor 
substanţe din biotă sau sedimente. 
Valorile SCM pentru biotă şi sedimente se 
introduc în coloanele 8 şi 9 din părţile A şi 
B din anexa 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.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 78
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) În termen de…*,în conformitate cu 
procedura prezentată la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
Comisia prezintă propuneri de standarde de 
calitate aplicabile concentraţiilor de 
substanţe prioritare în sedimente şi biotă. 

* Un an de la adoptarea prezentei directive

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 
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the foodchain, it is crucial that this omission will be addressed as soon as possible. 

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 79
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) În cel mult un an de la transmiterea 
inventarelor de către statele membre, 
Comisia face o propunere privind 
standardele de calitate aplicabile 
concentraţiilor de substanţe prioritare din 
biotă şi sedimente. 

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. 

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 81
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5B) (nou)

(5b) În cazul în care, pentru punerea în 
aplicare a principiului „poluatorul 
plăteşte” şi a principiului precauţiei, 
precum şi în vederea garantării aplicării 
unitare a acestora în statele membre, sunt 
necesare valori limită de emisie, valabile la 
nivel comunitar, pentru anumite sisteme, 
substanţe sau surse punctiforme, sau în 
cazul în care acestea ar putea fi eficiente 
pentru asigurarea respectării standardelor 
de calitate a mediului, Comisia prezintă 
propuneri, în conformitate cu articolul 18 
din Directiva 96/61/CE.

Or. de
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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).

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 82
ARTICOLUL 2A (nou)

Articolul 2a 
Pentru a realiza obiectivul stabilit la 
articolul 2, statele membre pot impune 
restricţii mai severe cu privire la utilizarea 
sau eliminarea altor substanţe decât cele 
menţionate în Directiva 91/414/CEE şi în 
Directiva XX/XXXX/CE de înlocuire a 
acesteia, sau în alte acte legislative 
comunitare. 

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. 

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 83
ARTICOLUL 2A (nou)

Articolul 2a
Definiţie

În sensul prezentei directive, se aplică 
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următoarele definiţii:
1. „Perioada de utilizare” înseamnă 
perioada în care se pot folosi pesticidele 
care conţin substanţele prioritare sau 
poluanţii măsuraţi, în conformitate cu 
estimările realiste ale organelor 
competente.  

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.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 84
ARTICOLUL 3

Zona tranzitorie de depăşire eliminat
(1) Statele membre desemnează zone 
tranzitorii de depăşire, în care 
concentraţiile unuia sau mai multor 
poluanţi pot depăşi standardele de calitate a 
mediului aplicabile, cu condiţia ca acestea 
să nu afecteze conformitatea restului 
corpului de apă de suprafaţă cu aceste 
standarde.
(2) Statele membre delimitează, în fiecare 
caz, întinderea părţilor corpurilor de apă de 
suprafaţă adiacente punctelor de evacuare 
care urmează a fi clasate ca zone tranzitorii 
de depăşire, ţinând cont de dispoziţiile 
aplicabile din dreptul comunitar. 
Statele membre includ în planurile de 
gestionare a districtelor hidrografice, 
stabilite în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2000/60/CE, o descriere a 
fiecărui corp de apă delimitat. 
(3) Statele membre reexaminează 
autorizaţiile la care se face referire în 
Directiva 96/61/CE sau reglementările 



AM\631286RO.doc 41/134 PE 378.727v01-00

RO

anterioare prevăzute în articolul 11 
alineatul (3) litera (g) din Directiva 
2000/60/CE în vederea reducerii treptate, în 
conformitate cu alineatul (1), a întinderii 
fiecărei zone tranzitorii de depăşire 
delimitate în corpurile de apă afectate de 
evacuările de substanţe prioritare.
(4) Comisia poate stabili, în conformitate 
cu procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
metoda care trebuie utilizată de statele 
membre pentru identificarea zonelor 
tranzitorii de depăşire. 

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.

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)).

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 85
ARTICOLUL 3

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

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 
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monitoring at representative points - would be out of all proportion to the likely benefits.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 86
ARTICOLUL 3

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

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 87
ARTICOLUL 3

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

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 88
ARTICOLUL 3

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

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.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 89
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

(1) Statele membre desemnează zone 
tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile 
unuia sau mai multor poluanţi pot depăşi 
standardele de calitate a mediului aplicabile, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

(1) În cazul în care nu există mijloace 
realizabile din punct de vedere tehnic de a 
purifica apele uzate provenite dintr-una 
sau mai multe surse punctiforme, statele 
membre pot desemna zone tranzitorii de 
depăşire, pentru fiecare sezon, în care 
concentraţiile unuia sau mai multor poluanţi 
pot depăşi standardele de calitate a mediului 
aplicabile, cu condiţia ca acestea să nu 
afecteze conformitatea restului corpului de 
apă de suprafaţă cu aceste standarde.

Or. nl
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Justification

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

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 90
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

1. Statele membre desemnează zone 
tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile 
unuia sau mai multor poluanţi pot depăşi 
standardele de calitate a mediului aplicabile, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

1. Statele membre pot desemna zone 
tranzitorii de depăşire, în mod temporar, în 
care concentraţiile unuia sau mai multor 
poluanţi pot depăşi standardele de calitate a 
mediului aplicabile, cu condiţia ca acestea să 
nu afecteze conformitatea restului corpului 
de apă de suprafaţă cu aceste standarde.

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.

Amendament depus de Ambroise Guellec

Amendamentul 91
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

1. Statele membre desemnează zone 
tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile 
unuia sau mai multor poluanţi pot depăşi 
standardele de calitate a mediului aplicabile, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

1. Statele membre pot desemna zone 
tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile 
unuia sau mai multor poluanţi pot depăşi 
standardele de calitate a mediului aplicabile, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafaţă cu aceste standarde.

Or. fr

Justification

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

Amendment by Robert Sturdy

Amendamentul 92
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) În vederea atingerii standardelor de 
calitate a mediului relevante, statele 
membre prezintă un plan de acţiune pentru 
reducerea întinderii şi perioadei de 
existenţă a fiecărei zone tranzitorii de 
depăşire, în cadrul planurilor de gestionare 
a districtului hidrografic menţionate la 
articolul 13 din Directiva 2000/ 60/CE.

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.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 93
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) În cazul cursurilor de apă 
transfrontaliere, este necesar acordul 
celuilalt stat membru afectat pentru a 
stabili zona tranzitorie de depăşire.

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.  
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Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 94
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

(3) Statele membre reexaminează 
autorizaţiile la care se face referire în 
Directiva 96/61/CE sau reglementările 
anterioare prevăzute în articolul 11 
alineatul (3) litera (g) din Directiva 
2000/60/CE în vederea reducerii treptate, în 
conformitate cu alineatul (1), a întinderii 
fiecărei zone tranzitorii de depăşire 
delimitate în corpurile de apă afectate de 
evacuările de substanţe prioritare.

eliminat

Or. nl

Justification

The designation of transitional areas must be optional. The regular review of permits, and 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.  

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 95
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3) 

(3) Statele membre reexaminează 
autorizaţiile la care se face referire în 
Directiva 96/61/CE sau reglementările 
anterioare prevăzute în articolul 11 alineatul 
(3) litera (g) din Directiva 2000/60/CE în 
vederea reducerii treptate, în conformitate cu 
alineatul (1), a întinderii fiecărei zone 
tranzitorii de depăşire delimitate în corpurile 
de apă afectate de evacuările de substanţe 
prioritare. 

(3) Statele membre reexaminează 
autorizaţiile la care se face referire în 
Directiva 96/61/CE sau reglementările 
anterioare prevăzute în articolul 11 alineatul 
(3) litera (g) din Directiva 2000/60/CE până 
în 2011 şi apoi, la fiecare şase ani, în 
vederea reducerii treptate, în conformitate cu 
alineatul (1), a întinderii fiecărei zone 
tranzitorii de depăşire delimitate în corpurile 
de apă afectate de evacuările de substanţe 
prioritare. Pe parcursul reexaminării, se 
transmite autorităţii competente un plan de 
reducere, precizând măsurile luate în 



PE 378.727v01-00 50/134 AM\631286RO.doc

RO

vederea reducerii utilizării substanţelor 
prioritare şi enumerând celelalte substanţe 
care pot substitui substanţa în cauză şi care 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

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. 

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.  

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 96
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

3. Statele membre reexaminează autorizaţiile 
la care se face referire în Directiva 96/61/CE 
sau reglementările anterioare prevăzute în 
articolul 11 alineatul (3) litera (g) din 
Directiva 2000/60/CE în vederea reducerii 
treptate, în conformitate cu alineatul (1), a 
întinderii fiecărei zone tranzitorii de depăşire 
delimitate în corpurile de apă afectate de 
evacuările de substanţe prioritare.

3. Statele membre reexaminează autorizaţiile 
la care se face referire în Directiva 96/61/CE 
sau reglementările anterioare prevăzute în 
articolul 11 alineatul (3) litera (g) din 
Directiva 2000/60/CE în vederea reducerii 
treptate, în conformitate cu alineatul (1), a 
întinderii fiecărei zone tranzitorii de depăşire 
delimitate în corpurile de apă afectate de 
evacuările de substanţe prioritare. Această 
reducere treptată se aplică doar pentru a 
reflecta ameliorarea calităţii apei, obţinută 
ca rezultat al măsurilor puse în aplicare de 
statele membre.

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 



AM\631286RO.doc 51/134 PE 378.727v01-00

RO

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 97
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (4) 

(4) Comisia poate stabili, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE, metoda care 
trebuie utilizată de statele membre pentru 
identificarea zonelor tranzitorii de depăşire.

(4) Comisia stabileşte, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE, metoda care 
trebuie utilizată de statele membre pentru 
identificarea zonelor tranzitorii de depăşire, 
după cum urmează:
a.) mărimea zonei tranzitorii, exprimată 
sub formă de procentaj al corpului de apă 
respectiv şi al întregii suprafeţe de apă a 
statului membru; 
b.) nivelul maxim de depăşire. 

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.  

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 98
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (4A) (nou) 

(4a) În cazul estuarelor şi al zonelor de 
coastă, Comisia stabileşte metodele pe care 
statele membre trebuie să le folosească la 
evaluarea SCM, exprimaet ca valoare 
medie anuală.

Or. en
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Justification

The issue of estuaries and coastal zones must be addressed in regard of their particular 
situation. 

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 99
ARTICOLUL 3A (nou) 

Articolul 3a
Metode de control al emisiilor stabilite de 

statele membre
(1) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute 
la articolul 1 şi în contextul programului de 
măsuri prevăzut la articolul 11 din 
Directiva 2000/ 60/CE, statele membre 
stabilesc planuri integrate de control al 
emisiilor şi măsuri de eliminare treptată a 
substanţelor prioritare şi a substanţelor 
periculoase prioritare. Planurilel trebuie să 
includă cel puţin următoarele elemente:
(a) rezultatele investigaţiilor în 
conformitate cu articolul 4;
(b) obiectivele pentru substanţe inclusiv 
raportul în volum şi masă; 
(c) strategii sectoriale privind principalele 
surse de poluare (în special pentru 
industrie, agricultură, silvicultură, 
gospodării, sistemul sanitar, transporturi),
(d) măsuri de reducere a poluării difuze 
datorate pierderilor de substanţe din 
produse;  
(e) măsuri de înlocuire a substanţelor 
periculoase prioritare;
(f) instrumente, inclusiv măsuri economice, 
în conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2000/60/CE;
(g) standarde de emisie suplimentare faţă 
de reglementările CE existente;  
(h) măsuri de informare, consiliere şi 
formare; 
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(2) Planurile ar trebui întocmite în 
conformitate cu criterii transparente şi 
revizuite în contextul revizuirii programelor 
de măsuri. O dată la trei ani, statele 
membre prezintă un raport Comisiei şi 
publicului larg privind progresele realizate 
în punerea în aplicare a acestora, precum 
şi modul în care măsurile respective au 
contribuit la atingerea obiectivelor 
prezentei directive.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 100
ARTICOLUL 3B (nou) 

Articolul 3b
Metode armonizate de control al emisiilor

(1) În vederea respectării prezentei 
directive şi a Directivei 2000/ 60/CE, 
Comisia reexaminează deciziile relevante 
pentru reglementarea/folosirea 
substanţelor periculoase prioritare sau a 
emisiilor acestora, în termen de un an de la 
includerea acestora în anexa X. În special, 
acestea se aplică: 
(a) substanţelor prioritare sau poluanţilor 
prevăzuţi în Directiva 91/414/CEE şi în 
decizia privind includerea acestora în 
anexa I;
(b) substanţe prioritare sau poluanţi 
prevăzuţi în Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 şi decizia privind includerea 
acestora în anexele XIV sau XVII, precum 
şi în lista de produse identificabile 
[articolul 59 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/ 2006], 
precum şi în deciziile privind acordarea de 
asistenţă [articolul 60 din Regulamentul 
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(CE) 1907/ 2006] sau acţiuni propuse în 
cazul în care este evident faptul că CFPE 
(depăşirea concentraţiei previzibile fără 
efecte) a fost depăşită.
(2) Pentru evacuările punctiforme 
prevăzute în Directiva 96/61/CE, Comisia 
garantează că tehnicile care conduc la 
emisii sau la pierderi de substanţe 
periculoase prioritare nu pot fi considerate 
cele mai bune tehnici disponibile.  În 
temeiul articolului 18 din Directiva 
96/61/CE, Comisia propune valori limită 
ale emisiilor, cu caracter obligatoriu, 
pentru toate substanţele prioritare sau 
poluanţii emişi de uzine în conformitate cu 
IPPC.
(3) În vederea întocmirii planurilor 
menţionate la articolul 3, până la sfârşitul 
anului 2008, Comisia elaborează o strategie 
de control a emisiilor pentru evacuările 
punctiforme şi difuze.
(4) În situaţia unui eşec previzibil privind 
atingerea obiectivelor prezentei directive, 
Comisia stabileşte măsuri suplimentare la 
nivelul UE, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE.

Or. en

Justification

Ensures coherence between different pieces of Community legislation.

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 101
ARTICOLUL 4 

Articolul 4
Inventarul emisiilor, evacuărilor şi 

pierderilor

eliminat

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în baza 
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Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor pentru toate 
substanţele prioritare şi toţi poluanţii vizaţi 
în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare 
bazin hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor.
(2) Perioada de referinţă pentru măsurarea 
concentraţiilor poluanţilor care trebuie 
înregistraţi în inventarele la care se face 
referire la alineatul (1) este fixată la un an 
şi trebuie să fie cuprinsă între 2007 şi 2009.
Totuşi, pentru substanţele prioritare sau 
poluanţii menţionaţi în Directiva 
91/414/CEE, datele pot fi calculate ca fiind 
media anilor 2007, 2008 şi 2009.
(3) Statele membre comunică Comisiei 
inventarele întocmite în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, 
menţionând perioadele de referinţă 
respective, precum şi planurile de 
gestionare a districtului hidrografic, 
notificate în conformitate cu articolul 15 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE.
(4) Statele membre îşi actualizează 
inventarele în cadrul revizuirilor şi 
analizelor prevăzute în articolul 5 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE. 
Perioada de referinţă pentru determinarea 
valorilor înregistrate în inventarele 
actualizate este anul precedent celui în care 
analiza trebuie încheiată. Pentru 
substanţele prioritare sau poluanţii 
menţionaţi în Directiva 91/414/CEE, datele 
pot fi calculate ca fiind media celor trei ani 
de dinaintea încheierii analizei.
Statele membre publică inventarele 
actualizate în planurile de gestionare a 
districtelor hidrografice, stabilite în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (7) 
din Directiva 2000/60/CE.
(5)Comisia verifică dacă, până în 2025, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere sau de stopare prevăzute în 
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articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) din Directiva 2000/60/CE.
(6) Comisia poate stabili, în conformitate 
cu procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
metoda pe care statele membre trebuie să o 
utilizeze pentru a întocmi aceste inventare.

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.  

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 102
ARTICOLUL 4

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

(1) În conformitate cu obligaţiile de 
notificare prevăzute la articolul 15 din 
Directiva 2000/60/CE, statele membre 
garantează furnizarea detaliilor privind 
emisiile, pentru a demonstra reducerea 
treptată a substanţelor prioritare şi 
stoparea substanţelor periculoase prioritare 
menţionate în partea A din anexa I, pentru 
fiecare bazin hidrografic sau parte a unui 
bazin hidrografic de pe teritoriul lor.

2. Perioada de referinţă pentru măsurarea 
concentraţiilor poluanţilor care trebuie 
înregistraţi în inventarele la care se face 
referire la alineatul (1) este fixată la un an 
şi trebuie să fie cuprinsă între 2007 şi 2009.
Totuşi, pentru substanţele prioritare sau 
poluanţii menţionaţi în Directiva 
91/414/CEE, datele pot fi calculate ca fiind 
media anilor 2007, 2008 şi 2009.
3. Statele membre comunică Comisiei 
inventarele întocmite în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, 
menţionând perioadele de referinţă 
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respective, precum şi planurile de 
gestionare a districtului hidrografic, 
notificate în conformitate cu articolul 15 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE.
4. Statele membre îşi actualizează 
inventarele în cadrul revizuirilor şi 
analizelor prevăzute în articolul 5 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE. 
Perioada de referinţă pentru determinarea 
valorilor înregistrate în inventarele 
actualizate este anul precedent celui în care 
analiza trebuie încheiată. Pentru 
substanţele prioritare sau poluanţii 
menţionaţi în Directiva 91/414/CEE, datele 
pot fi calculate ca fiind media celor trei ani 
de dinaintea încheierii analizei.
Statele membre publică inventarele 
actualizate în planurile de gestionare a 
districtelor hidrografice, stabilite în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (7) 
din Directiva 2000/60/CE. 
5. Comisia verifică dacă, până în 2025, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere sau de stopare prevăzute în 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) din Directiva 2000/60/CE.
6. Comisia poate stabili, în conformitate cu 
procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
metoda pe care statele membre trebuie să o 
utilizeze pentru a întocmi aceste inventare.

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.
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Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 103
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în baza 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar - inclusiv 
planuri, atunci când este cazul - al 
emisiilor, evacuărilor şi pierderilor, precum 
şi al surselor acestora, pentru toate 
substanţele prioritare şi toţi poluanţii vizaţi 
în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare 
bazin hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor, inclusiv al 
concentraţiilor din sedimente şi biotă.

Statele membre includ în inventar toate 
măsurile de control al emisiilor luate cu 
privire la substanţele prioritare menţionate 
în părţile A şi B din anexa I.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Ambroise Guellec

Amendamentul 104
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

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

substanţelor prioritare (atât surse 
punctiforme, cât şi surse difuze de poluare) 
vizate în anexa I, pentru fiecare bazin 
hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor.

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.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 105
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în baza 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor pentru toate 
substanţele prioritare şi toţi poluanţii vizaţi 
în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare 
bazin hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor. Substanţele 
prioritare şi poluanţii degajaţi din 
sedimente, ca urmare a transportului 
maritim, a dragării sau a unor fenomene 
naturale, nu sunt considerate pierderi. 

Or. nl

Justification

Sediments contain ‘old’ priority substances discharged in the past which have sunk down. As 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 
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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. 

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 106
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

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

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.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 107
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în 
conformitate cu articolele 5 şi 8 din 
Directiva 2000/60/CE şi în baza 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor şi pierderilor pentru toate 
substanţele prioritare şi toţi poluanţii vizaţi 
în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare 
bazin hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor. Substanţele 
care respectă standardele menţionate la 
articolul 2 alineatul (1) nu se includ în 
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inventar.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 108
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

(2) Perioada de referinţă pentru măsurarea 
concentraţiilor poluanţilor care trebuie 
înregistraţi în inventarele la care se face 
referire la alineatul (1) este fixată la un an şi 
trebuie să fie cuprinsă între 2007 şi 2009.

(2) Perioada de referinţă pentru măsurarea 
concentraţiilor poluanţilor care trebuie 
înregistraţi în inventarele la care se face 
referire la alineatul (1) este fixată la un an şi 
trebuie să fie cuprinsă între 2007 şi 2009. 

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

Totuşi, pentru substanţele prioritare sau 
poluanţii menţionaţi în Directiva 
91/414/CEE, datele se calculează ca fiind 
media perioadei de utilizare a acestora.

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.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 109
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)

(4) Statele membre îşi actualizează 
inventarele în cadrul revizuirilor şi 
analizelor prevăzute în articolul 5 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE.

(4) Statele membre îşi actualizează 
inventarele în cadrul revizuirilor şi 
analizelor prevăzute în articolul 5 alineatul 
(2) din Directiva 2000/60/CE. 

Perioada de referinţă pentru determinarea 
valorilor înregistrate în inventarele 

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

actualizate este anul precedent celui în care 
analiza trebuie încheiată. Pentru substanţele 
prioritare sau poluanţii menţionaţi în 
Directiva 91/414/CEE, datele se calculează
ca fiind media perioadei de utilizare a 
acestora şi, în orice caz, înaintea încheierii 
analizei.

Statele membre publică inventarele 
actualizate în planurile de gestionare a 
districtelor hidrografice, stabilite în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (7) din 
Directiva 2000/60/CE. 

Statele membre publică inventarele 
actualizate în planurile de gestionare a 
districtelor hidrografice, stabilite în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (7) din 
Directiva 2000/60/CE.

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 110
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

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

(5) Comisia verifică până în 2012 dacă este 
posibil ca, până în 2015, emisiile, evacuările 
şi pierderile înregistrate în inventar să 
respecte obligaţiile de reducere şi de stopare 
prevăzute în articolul 4 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) din Directiva 2000/60/CE. 
Comisia prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind această 
verificare. În cazul în care obţinerea acestei 
conformităţi este considerată improbabilă, 
în raport se propun măsurile comunitare 
necesare până în 2013, în conformitate cu 
articolul 251 din Tratatul CE.

Or. en

Justification

According to Article 4(1) of the water framework directive, Member States shall implement the 
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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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 111
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

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

(5) Comisia verifică, până în 2012, dacă 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar vor fi conforme, până în 2015,
cu obligaţiile de reducere şi de stopare 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 
(iv) din Directiva 2000/60/CE şi informează 
statele membre şi Parlamentul European 
cu privire la rezultatele şi concluziile 
verificării şi propune măsurile necesare 
pentru obţinerea conformităţii.

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.

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 112
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

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

(5) Comisia verifică dacă, până în 2015, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere şi de stopare prevăzute în articolul 
4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 113
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

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

(5) Comisia verifică dacă, până în 2015, 
emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate 
în inventar sunt conforme cu obligaţiile de 
reducere şi de stopare prevăzute în articolul 
4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din 
Directiva 2000/60/CE.

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.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 114
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (6A) (nou)

(6a) În termen de ...*, Comisia stabileşte 
măsuri de control al emisiilor pentru toate 
evacuările punctiforme, bazate pe cele mai 
bune technici disponibile, care să constituie 
măsuri minime pentru statele membre. 
* Un an de la adoptarea prezentei directive

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 fulfil this requirement at least within the next year.



AM\631286RO.doc 65/134 PE 378.727v01-00

RO

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 115
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Măsuri de reducere a poluării datorate 
substanţelor prioritare şi substanţelor 

periculoase prioritare
(1) Pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a poluării datorate substanţelor 
prioritare şi substanţelor periculoase 
prioritare, prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 
2000/60/CE, statele membre se asigură că 
programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu articolul 11 din directiva 
menţionată iau în considerare, de 
asemenea,atât măsurile privind sursele 
punctuale şi difuze de poluare, cât şi 
standardele de calitate a mediului
prevăzute în aceeaşi directivă
(2) Statele membre decid asupra necesităţii 
revizuirii punerii în aplicare a măsurilor 
existente sau a introducerii unor noi 
măsuri de reducere şi control al poluării 
datorate substanţelor prioritare şi 
substanţelor periculoase prioritare, în 
temeiul articolului 4 din Directiva 
2000/60/CE şi în scopul atingerii 
obiectivelor prevăzute de aceasta. 
Apoi, Comisia propune măsurile adecvate 
la nivel comunitar.
(3) Atunci când o substanţă prioritară sau 
o substanţă periculoasă prioritară se află 
sub incidenţa altei legislaţii CE privind 
poluanţii [Directiva 91/414/CEE, 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau 
Directiva 96/61/CE], dispoziţiile prezentei 
directive au prioritate în toate chestiunile 
referitoare la poluanţii din apă.

Or. en



PE 378.727v01-00 66/134 AM\631286RO.doc

RO

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.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 116
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Măsuri de reducere a poluării datorate 

substanţelor prioritare
(1) Pentru atingerea obiectivelor de 
reducere a poluării datorate substanţelor 
prioritare, prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 
2000/60/CE, statele membre se asigură că 
programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu articolul 11 din directiva 
menţionată iau în considerare, de 
asemenea, atât măsurile de control privind 
sursele punctuale şi difuze de poluare, cât 
şi standardele de calitate a mediului 
prevăzute în aceeaşi directivă.
Aceste măsuri trebuie să ţină seama de 
faptul că, în cazul substanţelor apărute 
natural sau produse în urma unor procese 
naturale, nu este posibilă stoparea sau 
eliminarea progresivă pentru toate sursele 
potenţiale.
(2) Statele membre trebuie să se asigure că 
măsurile menţionate la alineatul (1) sunt 
viabile din punct de vedere economic şi 
realizabile din punct de vedere tehnic, aşa 
cum se prevede la articolul 4 alineatul (4) 
din Directiva 2000/60/CE.
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(3) Statele membre iau în considerare, în 
primul rând, măsurile existente prevăzute 
în legislaţia comunitară în vigoare. 
(4) Atunci când este necesar, statele
membre decid asupra necesităţii revizuirii 
punerii în aplicare a măsurilor existente 
sau a introducerii unor noi măsuri de 
reducere şi control al poluării datorate 
substanţelor prioritare, în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2000/60/CE şi în 
scopul atingerii obiectivelor prevăzute de 
aceasta. Dacă este cazul, Comisia propune 
apoi măsurile adecvate la nivel comunitar.

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'.

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 117
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Monitorizarea punerii în aplicare

În situaţia în care valorile prevăzute în 
standardele de calitate a mediului sunt 
depăşite frecvent, statele membre trebuie să 
identifice sursa şi să adopte măsuri 
eficiente, proporţionate şi stimulative în 
conformitate cu diverse instrumente 
prevăzute de Directiva 2000/ 60/CE, 
precum „măsurile suplimentare” 
menţionate la articolul 11 alineatul (4) şi în 
partea B din anexa VI din directiva 
respectivă.

Or. en

Justification

In case the values laid down under environmental quality standards are frequently exceeded, 
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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. 

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 118
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a

Raportul Comisiei
În cadrul raportului privind punerea în 
aplicare a articolului 18 alineatul (1) din 
Directiva 2000/60/CE, Comisia efectuează 
o evaluare formală a coerenţei şi 
eficacităţii tuturor actelor legislative 
comunitare care se referă, direct sau 
indirect, la buna calitate a apei. Această 
evaluare va permite, dacă este necesar, 
adaptarea sau realizarea acţiunilor 
comunitare.

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. 

Amendament depus de Åsa Westlund

Amendamentul 119
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Probleme transfrontaliere

Dacă un stat membru identifică o anume 
sursă de substanţă prioritară care poate 
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crea probleme pentru producerea unei 
probleme de poluare dacă măsurile luate
doar la nivel naţional sunt insuficiente, iar 
problema poluării poate fi rezolvată mai 
eficient la nivel european, statul membru 
respectiv poate informa Comisia 
Europeană cu privire la aceasta, în 
conformitate cu articolul 12 din Directiva 
2000/60/CE. Ca răspuns la această 
solicitare, Comisia Europeană propune 
măsuri comunitare adecvate, în termen de 
un an de la primirea notificării, bazându-
se, dacă este posibil, pe un instrument 
legislativ existent.

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 major emissions are in one 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 to carry out an investigation and suggest Community measures dealing with the 
problem.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 120
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 11 (Directiva 2000/60/CE)

Articolul 4a
Directiva 2000/60/CE se modifică după 
cum urmează:
(1) Articolul 11 se înlocuieşte cu următorul 
text: 
„Articolul 11
Fiecare stat membru garantează stabilirea 
unui program de măsuri pentru fiecare 
bazin hidrografic sau pentru o parte dintr-
un bazin hidrografic internaţional de pe 
teritoriul lor, ţinând cont de rezultatele 
analizelor solicitate în conformitate cu 
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articolul 5 şi de inventarele întocmite în 
temeiul articolului 4 din Directiva xx/ 
2000/CE*, pentru atingerea obiectivelor 
stabilite în conformitate cu articolul 4. 
Astfel de programe de măsuri pot face 
trimitere la măsurile care decurg din 
legislaţia adoptată la nivel naţional şi care 
acoperă întregul teritoriu al unui stat 
membru. Dacă este necesar, un stat 
membru poate adopta măsuri aplicabile în 
toate districtele care conţin bazinul 
hidrografic şi/sau părţi ale districtelor care 
conţin bazinul hidrografic al unui râu 
internaţional care se află pe teritoriul său.
______________________

*   Trimitere la prezenta directivă”.

(2) Articolul 18 alineatul (2) litera (e) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„(e) un rezumat al tuturor propunerilor, 
măsurilor şi strategiilor de control stabilite 
în temeiul articolului 16 sau al altor măsuri
comunitare relevante de control al poluării;
3. La articolul 18 se adaugă alineatul (6) 
cu următorul text:
„6. Dacă în raportul Comisiei se 
menţionează o ineficientă punere în 
aplicare a directivei în ansamblul său sau a 
unor dispoziţii specifice ale acesteia, în 
special în ceea ce priveşte măsurile de 
control prevăzute la articolul 16, Comisia 
propune măsuri la nivel comunitar în 
termen de **
_______________________
**18 luni de la publicarea raportului.”

Anexa X la Directiva 2000/60/CE este 
înlocuită cu textul care figurează în anexa II 
la prezenta directivă.

(4). Anexa X la Directiva 2000/60/CE este 
înlocuită cu textul care figurează în anexa II 
la prezenta directivă.

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 
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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.
.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 121
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

În termen de…. *, Comisia apreciează dacă 
oricare din substanţele prioritare 
menţionate în anexa X la Directiva 
2000/60/CE ar trebui identificată ca 
substanţă periculoasă prioritară şi prezintă 
o propunere legislativă corespunzătoare.

*12 luni de la modificarea anexei XIII la 
Regulamentul (CE) nr. 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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 122
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

1. Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel târziu [18 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive]. 
Ele comunică imediat Comisiei aceste 
dispoziţii, precum şi un tabel de 
corespondenţă între aceste dispoziţii şi 
prezenta directivă.

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Or. en



PE 378.727v01-00 72/134 AM\631286RO.doc

RO

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 123
ANEXA I PARTEA A TABEL TITLURILE 7A şi 7B DIN COLOANĂ (noi)

(7a) (7b)

SCM Biotă Sedimente SCM

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. 

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 124
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 16 DIN TABEL

Text propus de Comisie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

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

Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(16) Hexaclorbenzen 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002
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Or. en

Justification

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 125
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 17 DIN TABEL

Text propus de Comisie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

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

Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(17) Hexaclorbutadienă 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 126
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 20 DIN TABEL
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Text propus de Comisie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(20) Plumb şi compuşi 7439-92-1 7.2 7.2 fără obiect fără obiect

Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(20) Plumb şi compuşi 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 127
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 23 DIN TABEL

Text propus de Comisie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA 

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA 

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(23) Nichel şi compuşi 7440-02-0 20 20 fără obiect fără obiect

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

Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-MA

Ape interioare de 
suprafaţă

SCM-MA

Alte ape de 
suprafaţă

SCM-CMA

Ape interioare 
de suprafaţă

SCM-CMA

Alte ape de 
suprafaţă

(23) Nichel şi compuşi 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.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 128
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 33A DIN TABEL (nou)

Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-

MA
SCM-
MA

SCM-
CMA

SCM-
CMA

(33a) Cianidă 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.

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 129
ANEXA I PARTEA A RÂNDUL 33B DIN TABEL (nou)
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Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea substanţei Număr CAS SCM-

MA
SCM-
MA

SCM-CMA SCM-CMA

Compuşi perfluorinaţi (HFC)

Acidul sulfonic perfluoroctanic 
(PFOS)

1763-23-1

Sare potasică 2795-39-3

Sare de amoniu 29081-56-9

Sare de litiu 29457-72-5

Sare de dietanolamină 
(DEA)

70225-39-5

Acid perfluoroctanic (PFOA) 335-67-1

(33
b)

Perfluoroctanat de amoniu 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

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.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 130
ANEXA I PARTEA A LEGENDA 2 DIN TABEL

Text propus de Comisie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr. Denumirea 
substanţei

Număr CAS1 SCM-
MA21

SCM-
MA21

SCM-
CMA 

SCM-
CMA 

21 Acest parametru reprezintă standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare medie anuală 
(SCM-MA). 

Amendamentul Parlamentului

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Denumirea 

substanţei
Număr CAS1 SCM-

MA21

SCM-
MA21

SCM-
CMA 

SCM-
CMA 

21 Acest parametru reprezintă standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare medie anuală 
(SCM-MA). Pentru substanţele prioritare sau poluanţii rezultaţi în urma utilizărilor în 
conformitate cu Directiva 91/414/CEE, prelevarea probelor are loc în decursul perioadei de 
utilizare.

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.

Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 131
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 1

1. Coloanele 4 şi 5: Un corp de apă de 
suprafaţă este considerat conform cu SCM-
MA dacă, pentru fiecare punct de 
supraveghere reprezentativ al acestui corp 
de apă, media aritmetică a concentraţiilor 
măsurate în diferite perioade ale anului 
este inferioară valorii standard.

eliminat

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. 
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Amendament depus de Jan Mulder şi Jules Maaten

Amendamentul 132
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 2

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

eliminat

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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 133
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 2A (nou)

(2a) Coloana 7a: Un corp de apă de 
suprafaţă este considerat conform SCM în 
biotă dacă concentraţia măsurată nu 
depăşeşte valoarea standard în ţesuturile 
peştilor (greutate în stare proaspătă). 
Monitorizarea trebuie realizată cel puţin o 
dată pe an, dacă nu se justifică altă 
frecvenţă, pe baza cunoştinţelor tehnice şi a 
evaluării experţilor.

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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Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 134
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 2B (nou)

(2b) Coloana 7b: Un corp de apă de 
suprafaţă este considerat conform SCM în 
sedimene dacă concentraţia măsurată nu 
depăşeşte valoarea standard în sedimentul 
de suprafaţă (în stare uscată). 
Monitorizarea trebuie realizată cel puţin o 
dată la trei ani, dacă nu se justifică altă 
frecvenţă, pe baza cunoştinţelor tehnice şi a 
evaluării experţilor.

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 135
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) PRIMUL PARAGRAF

(3) Cu excepţia cadmiului, plumbului, 
mercurului şi a nichelului (denumite în 
continuare „metale”), standardele de 
calitate a mediului (SCM) stabilite în 
prezenta anexă sunt exprimate în 
concentraţii totale în întregul eşantion de 
apă. În cazul metalelor, SCM se referă la 
concentraţia de substanţe dizolvate şi 
anume la faza dizolvată a unui eşantion de 
apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui 
filtru de 0,45 µ sau pentru orice altă tratare 
anterioară echivalentă.

(3) Standardele de calitate a mediului (SCM) 
stabilite în prezenta anexă sunt exprimate în 
concentraţii totale în întregul eşantion de 
apă.

Or. en

Justification

The bioavailability of metals is not static but varies over time with different conditions. Fish can 
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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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 136
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) PRIMUL PARAGRAF

(3) Cu excepţia cadmiului, plumbului, 
mercurului şi a nichelului (denumite în 
continuare „metale”), standardele de 
calitate a mediului (SCM) stabilite în 
prezenta anexă sunt exprimate în 
concentraţii totale în întregul eşantion de 
apă. În cazul metalelor, SCM se referă la 
concentraţia de substanţe dizolvate şi 
anume la faza dizolvată a unui eşantion de 
apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui 
filtru de 0,45 µ sau pentru orice altă tratare 
anterioară echivalentă.

(3) Standardele de calitate a mediului (SCM) 
stabilite în prezenta anexă sunt exprimate în 
concentraţii totale în întregul eşantion de 
apă.

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.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 137
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale sunt superioare valorii stabilite în 
SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi 
parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele 
membre pot ţine cont de acest lucru atunci 
când evaluează rezultatele în funcţie de 
SCM. În acest caz, ele trebuie să folosească 
metodele de calcul stabilite în conformitate 

În cazul metalelor, atunci când se evaluează 
rezultatele în funcţie de SCM, trebuie să se 
ţină cont de concentraţiile de fond naturale 
şi de parametrii de calitate a apei relevanţi
[duritatea, pH-ul, DOD (carbon organic 
dizolvat] care influenţează 
biodisponibilitatea metalelor. Dacă se 
depăşeşte valoarea SCM, trebuie să se 
folosească metodele de calcul stabilite în 
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cu articolul 2 alineatul (5). conformitate cu articolul 2 alineatul (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. 

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 138
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale sunt superioare valorii stabilite în 
SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi 
parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele membre 
pot ţine cont de acest lucru atunci când 
evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În 
acest caz, ele trebuie să folosească metodele 
de calcul stabilite în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5).

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale din apă, biota sau sediment sunt 
superioare valorii stabilite în SCM sau dacă 
duritatea, pH-ul sau alţi parametri de calitate 
a apei influenţează biodisponibilitatea 
metalelor, statele membre pot ţine cont de 
acest lucru atunci când evaluează rezultatele 
în funcţie de SCM. În acest caz, ele trebuie 
să folosească metodele de calcul stabilite în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (5).

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. 

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 139
ANEXA I PARTEA C PUNCTUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale sunt superioare valorii stabilite în
SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi 

Concentraţiile de fond naturale pentru 
metale se adaugă la valoarea stabilită în
SCM. În plus, dacă duritatea, pH-ul sau alţi 
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parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele membre 
pot ţine cont de acest lucru atunci când 
evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În 
acest caz, ele trebuie să folosească metodele 
de calcul stabilite în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5).

parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele membre 
pot ţine cont de acest lucru atunci când 
evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În 
acest caz, ele trebuie să folosească metodele 
de calcul stabilite în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (5). Concentraţiile de 
fond naturale pentru metale în apele 
interioare de suprafaţă şi apele de coastă 
sunt determinate luând în considerare, în 
special, solul şi curăţarea naturală din 
districtul hidrografic. Statele membre 
informează, în planurile acestora de 
gestionare a districtului hidrografic, cu 
privire la concentraţiile de fond naturale 
pentru metale şi la modul în care acestea 
au fost luate în considerare în evaluarea 
rezultatelor în funcţie de SCM.

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. 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. 

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 140
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale sunt superioare valorii stabilite în 
SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi 
parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele membre 
pot ţine cont de acest lucru atunci când 
evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În 
acest caz, ele trebuie să folosească metodele
de calcul stabilite în conformitate cu 

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru 
metale sunt superioare valorii stabilite în 
SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi 
parametri de calitate a apei influenţează 
biodisponibilitatea metalelor, statele membre 
pot ţine cont de acest lucru atunci când 
evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În 
acest caz, ele trebuie să folosească 
metodologiile de calcul stabilite în 
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articolul 2 alineatul (5). conformitate cu articolul 2 alineatul (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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 141
ANEXA II 

Anexa X rândul 1 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaclor

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaclor 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.
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Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 142
ANEXA II 

Anexa X rândul 1 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaclor

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaclor 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 143
ANEXA II 

Anexa X rândul 3 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin
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Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Justification

Atrazine has been downgraded to "priority substance" for political, not scientific reasons. It 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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 144
ANEXA II

Anexa X rândul 3 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en
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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.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 145
ANEXA II 

Anexa X rândul 3 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin 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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 146
ANEXA II 
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Anexa X rândul 3 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin 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.

Amendment by Margrete Auken

Amendamentul 147
ANEXA II 

Anexa X rândul 12 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară
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(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) X

Or. en

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“.

Amendament depus de Henrik Lax, Andres Tarand

Amendamentul 148
ANEXA II 

Anexa X rândul 12 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) 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 



AM\631286RO.doc 89/134 PE 378.727v01-00

RO

Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the HELCOM priority groups of 
harmful substances for the Baltic Sea.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 149
ANEXA II

Anexa X rândul 12 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) 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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 150
ANEXA II 

Anexa X rândul 12 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) 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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 151
ANEXA II 

Anexa X rândul 12 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP) 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. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 152
ANEXA II 

Anexa X rândul 13 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron 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 
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reproduction and it contaminates the groundwater. Therefore it needs to be identified as a 
priority hazardous substance.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 153
ANEXA II

Anexa X rândul 13 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron 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. 

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 154
ANEXA II 

Anexa X rândul 20 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi 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 groups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.

Amendament depus de Henrik Lax, Andres Tarand

Amendamentul 155
ANEXA II 

Anexa X rândul 20 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi X
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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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 156
ANEXA II 

Anexa X rândul 20 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi 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 groups of harmful substances for the Baltic. Lead shall be 
identified as a priority hazardous substance for which emissions and losses should be phases 
out.



AM\631286RO.doc 95/134 PE 378.727v01-00

RO

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 157
ANEXA II 

Anexa X rândul 20 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi X

Or. en

Justification

Lead is persistent by definition, it has been found to bioaccumulate in mollusks and it is very 
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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 158
ANEXA II 

Anexa X rândul 20 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi
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Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb şi compuşi 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.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 159
ANEXA II 

Anexa X rândul 22 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină X

Or. en
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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.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 160
ANEXA II 

Anexa X rândul 22 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă
periculoasă 
prioritară

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină 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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 161
ANEXA II: 

Anexa X rândul 25 (Directiva 2000/60/CE)
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Text propus de Comisie

Număr Număr CAS Număr UE: Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă prioritară 
periculoasă

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol
140-66-9 - (Para-terţ-octil-fenol)

Amendamentele Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă prioritară 
periculoasă

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X
140-66-9 - (Para-terţ-octil-fenol) X

Or. fr/en

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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 162
ANEXA II 

Anexa X rândul 25 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară
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(25) 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli 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. 

Amendament depus de Henrik Lax, Andres Tarand

Amendamentul 163
ANEXA II 

Anexa X rândul 27 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

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

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol (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.
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Amendment by Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 164
ANEXA II 

Anexa X rândul 27 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

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

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol (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.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 165
ANEXA II 

Anexa X rândul 27 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol
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Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorfenol (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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 166
ANEXA II 

Anexa X rândul 29 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X

Or. en
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Justification

Simazine has been downgraded to "priority substance" for political, not for scientific reasons. 
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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 167
ANEXA II 

Anexa X rândul 29 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 168
ANEXA II 
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Anexa X rândul 31 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

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

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni 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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 169
ANEXA II 

Anexa X rândul 31 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni
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Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 170
ANEXA II 

Anexa X rândul 33 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

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

Or. en

Justification

Trifluralin persists in sediment and soil, and there is broad agreement that it is likely to be 
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bioaccumulative and toxic. 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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 171
ANEXA II: 

Anexa X rândul 33 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă prioritară 
periculoasă

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Amendamentele Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă prioritară 
periculoasă

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin 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.

Amendament depus de Dimitrios Papadimoulis

Amendamentul 172
ANEXA II 

Anexa X rândul 33 (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin 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. 

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 173
ANEXA II

Anexa X rândul 33a (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoat

Or. de

Justification

Amidotrizoate is a radiopaque contrast medium which is readily soluble in water and a 
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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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 174
ANEXA II:

Anexa X rândul 33b (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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 .

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 175
ANEXA II

Anexa X rândul 33c (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară
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(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****)Această substanţă prioritară este supusă unei reevaluări în scopul unei eventuale 
identificări ca „substanţă periculoasă prioritară”. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului şi Consiliului o propunere privind 
clasificarea finală, fără a aduce atingere calendarului stabilit la articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE privind propunerile de control ale Comisiei. 

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 176
ANEXA II

Anexa X rândul 33d (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE: Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.



AM\631286RO.doc 109/134 PE 378.727v01-00

RO

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 177
ANEXA II

Anexa X rândul 33e (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33e) 80-05-7 Bisfenol A (X)(*****)

(*****)Această substanţă prioritară este supusă unei reevaluări în scopul unei eventuale 
identificări ca „substanţă periculoasă prioritară”.. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului şi Consiliului o propunere privind 
clasificarea finală, fără a aduce atingere calendarului stabilit la articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE privind propunerile de control ale Comisiei. 

Or. en

Justification

Bisphenol A 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.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 178
ANEXA II

Anexa X rândul 33f (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
prioritară 
periculoasă 

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A
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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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 179
ANEXA II

Anexa X rândul 33g (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 180
ANEXA II

Anexa X rândul 33h (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33h) 298-46-4 Carbamazepin
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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.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 181
ANEXA II

Anexa X rândul 33i (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
prioritară 
periculoasă 

(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepin

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 182
ANEXA II

Anexa X rândul 33j (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X

Or. en

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".

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 183
ANEXA II

Anexa X rândul 33k (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol 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..

Amendament depus de Henrik Lax şi Andres Tarand

Amendamentul 184
ANEXA II

Anexa X rândul 1 (nou)
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Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat (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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 185
ANEXA II

Anexa X rândul 33m (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33m) 15307-86-5 Diclofenac

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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Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 186
ANEXA II

Anexa X rândul 33n (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă 

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 187
ANEXA II

Anexa X rândul 33o (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

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 
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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.
.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 188
ANEXA II

Anexa X rândul 33p (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dicofol 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 reproduction and is toxic. Dicofol should be identified as "priority 
hazardous" due to its "equivalent level of concern".

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 189
ANEXA II

Anexa X rândul 33q (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă
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(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 190
ANEXA II

Anexa X rândul 33r (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.
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Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 191
ANEXA II

Anexa X rândul 33s (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Această substanţă prioritară este supusă unei reevaluări în scopul identificării ca 
posibilă „substanţă periculoasă prioritară”. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia înaintează Parlamentului şi Consiliului o propunere privind 
clasificarea finală, fără a aduce atingere calendarului stabilit la articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE privind propunerile de control ale Comisiei 

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 192
ANEXA II

Anexa X rândul 33t (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
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(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 193
ANEXA II

Anexa X rândul 33u (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei 
prioritare

Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33u) 57-12-5 Cianidă 

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. 
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Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 194
ANEXA II

Anexa X rândul 33v (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosat (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 195
ANEXA II

Anexa X rândul w (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en
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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.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 196
ANEXA II

Anexa X rândul 33x (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
prioritară 
periculoasă 

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 197
ANEXA II

Anexa X rândul 33y (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
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(*****)Această substanţă prioritară este supusă unei reevaluări în scopul unei eventuale 
identificări ca „substanţă periculoasă prioritară”.. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului şi Consiliului o propunere privind 
clasificarea finală, fără a aduce atingere calendarului stabilit la articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE privind propunerile de control ale Comisiei. 

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 198
ANEXA II

Anexa X rândul 33z (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

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.
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Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 199
ANEXA II

Anexa X rândul 33aa (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenziliden camfor 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 is an 
endocrine disruptor. Therefore it should be identified as a priority hazardous substance.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 200
ANEXA II

Anexa X rândul 33ab (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenziliden camfor 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 
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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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 201
ANEXA II

Anexa X rândul ac (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ac) 81-14-1 201-328-9 cetonă de mosc 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.

Amendment by Chris Davies

Amendamentul 202
ANEXA II

Anexa X rândul ad (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(ad) 81-15-2 201-329-4 xilen de mosc X

Or. en



PE 378.727v01-00 124/134 AM\631286RO.doc

RO

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.

Amendment by Henrik Lax şi Andres Tarand

Amendamentul 203
ANEXA II

Anexa X rândul ae (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ae) 81-15-2 201-329-4 xilen de mosc 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 204
ANEXA II

Anexa X rândul 33af (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Această substanţă prioritară este supusă unei reevaluări în scopul unei eventuale 
identificări ca „substanţă periculoasă prioritară”.. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului şi Consiliului o propunere privind 
clasificarea finală, fără a aduce atingere calendarului stabilit la articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE privind propunerile de control ale Comisiei. 

Or. en

Justification

MTBE 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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 205
ANEXA II

Anexa X rândul 33ag (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Această substanţă prioritară este supusă examinării în măsura în care ar putea fi 
identificată ca „substanţă prioritară periculoasă“. Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere în vederea clasificării definitive a acestei substanţe la cel mult 12 
luni de la data adoptării prezentei liste. Această examinare nu afectează calendarul prevăzut 
la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controlul.

Or. fr
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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.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 206
ANEXA II

Anexa X rândul 33ah (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
prioritară 
periculoasă 

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalin-1,5-disulfonat

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 207
ANEXA II

Anexa X rândul 33ai (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Metoxicinamat de octil X
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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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 208
ANEXA II

Anexa X rândul 33aj (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Octil-Metoxicinamat 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.
.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 209
ANEXA II

Anexa X rândul ak (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ak)

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

Compuşi perfluorinaţi (PFC)

Acidul sulfonic perfluoroctanic 
(PFOS)

Sare potasică
Sare de amoniu
Sare de litiu
Sare de dietanolamină (DEA)

Acid perfluoroctanic (PFOA) 
Perfluoroctanat de amoniu 
(APFO) 

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.

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 210
ANEXA II

Anexa X rândul al (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară
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(3al)

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

Compuşi perfluorinaţi (PFC)

Acidul sulfonic perfluoroctanic 
(PFOS)

Sare potasică
Sare de amoniu
Sare de litiu
Sare de dietanolamină (DEA)

Acid perfluoroctanic (PFOA) 
Perfluoroctanat de amoniu 
(APFO) 

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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 211
ANEXA II

Anexa X rândul 33am (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33am) fără obiect fără obiect Sulfonat de perfluoroctan X

Or. en

Justification

The Commission's Scientific Committee on Health and Environment Risks (SCHER) has found 
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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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 212
ANEXA II

Anexa X rândul 33an (nou) Anexa X (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33an) fără obiect fără obiect Acid perfluoroctanic şi compuşii 
săi

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 213
ANEXA II

Anexa X rândul 33ao (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului
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Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS 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.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 214
ANEXA II

Anexa X rândul 33ap (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxifen (5,7-diclor-4-(p-
fluorofenoxi)quinolină

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.

Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 215
ANEXA II

Anexa X rândul 33aq (nou) (Directiva 2000/60/CE)
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Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33aq) 124495-18-7 -- Quinoxifen (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenoxi)quinoline)

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.
.

Amendament depus de Margrete Auken

Amendamentul 216
ANEXA II

Anexa X rândul 33ar (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-
A)

X

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".
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Amendament depus de Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 217
ANEXA II

Anexa X rândul 33as (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Număr Număr CAS Număr UE2 Denumirea substanţei prioritare Identificată ca 
substanţă 
prioritară 
periculoasă

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol 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.

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 218
ANEXA II

Anexa X rândul at (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanţei prioritare Identificată 
ca substanţă 
periculoasă 
prioritară

(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (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.
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