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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 20
UVODNA IZJAVA 1

(1) Kemično onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
učinki, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, in ogroža tudi zdravje ljudi.

(1) Kemično onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
učinki, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, in ogroža tudi zdravje ljudi.
Najprej je treba ugotoviti vzroke 
onesnaževanja in odpravljati emisije pri 
viru na način, ki je gospodarsko in 
ekološko čim bolj učinkovit.

Or. de

Obrazložitev

Izjava se navezuje na uvodno izjavo 11 okvirne direktive o vodah, po kateri je treba okoljsko 
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škodo v skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, ter načeli previdnosti in 
preprečevanja odpravljati pri viru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 21
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2a) Države članice bi morale izvajati 
potrebne ukrepe v skladu s členom 16(1) in 
(8) Direktive 2000/60/ES s ciljem 
postopnega zmanjšanja onesnaževanja s 
prednostnimi snovmi in prenehanja ali 
postopnega odpravljanja emisij, izpustov in 
uhajanja nevarnih prednostnih snovi; 

Or. 

Obrazložitev

Gre za pojasnilo, da je predlog hčerinska direktiva okvirne direktive o vodah, zato se, tako 
kot v okvirni direktivi o vodah, državam članicam ne bi smelo naložiti, da bi za doseganje 
ciljev predloga sprejemale ukrepe, ki so nesorazmerno dragi ali tehnično neizvedljivi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 22
UVODNA IZJAVA 4

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 
za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej treba nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi novega 
nadzora, saj bi se s tem nadzor lahko 
podvojil.

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 
za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej treba nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi novega 
nadzora, saj bi se s tem nadzor lahko 
podvojil. Če je ravnanje po okoljskih 
standardih kakovosti možno le z omejitvami 
uporabe ali prepovedmi posameznih snovi, 
je treba te ukrepe izvajati z obstoječimi ali 
novimi pravnimi akti Skupnosti, zlasti v 
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okviru Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije 
za kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja enotnih konkurenčnih pogojev v smislu lokacije in zaradi pristojnosti se 
lahko pravne omejitve uporabe kemikalij ali prepovedi snovi uvedejo le s pravom Skupnosti. Z 
nacionalnimi omejevalnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu z okoljskimi 
standardi kakovosti na področju razpršenega vnosa snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 23
UVODNA IZJAVA 4

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 
za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej treba nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi novega 
nadzora, saj bi se s tem nadzor lahko 
podvojil. 

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 
za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej kratkoročno treba nameniti izvajanju 
in reviziji obstoječih instrumentov in ne 
uvedbi novega nadzora, saj bi se s tem 
nadzor lahko podvojil. Vendar pa mora 
Komisija po predložitvi načrtov za 
obvladovanje ravni povodja, ki so jih 
pripravile države članice v skladu s členom 
13 Direktive 2000/60/ES, vključno s 
programom ukrepov v skladu s členom 11 
te direktive, oceniti, ali sta izvajanje in 
revizija obstoječih instrumentov v celoti 
dosegla cilje Direktive 2000/60/ES ali je 
potrebna posebna akcija v skladu s to 
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direktivo. 

Or. 

Obrazložitev

Komisija se je odločila, da ne bo upoštevala svojih obveznosti iz okvirne direktive o vodah, 
zaradi česar bo treba do konca leta 2003 pripraviti predloge ukrepov za nadzor emisij. Glede 
na to, da se isti cilj resnično lahko doseže z drugimi instrumenti Skupnosti, je potrebno na 
podlagi programa ukrepov, ki so jih predložile države članice, oceniti, če ukrepi v skladu z 
drugimi pravnimi instrumenti zadoščajo za uresničitev ciljev okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 24
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Direktiva 2000/60/ES vključuje v členu 
11(2) in v Prilogi VI, delu B o programu 
ukrepov odprt seznam dopolnilnih ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo kot 
del programa ukrepov, med drugim:
- pravne instrumente,
- upravne instrumente in
- s pogajanji usklajene sporazume o varstvu 
okolja.

Or. Obrazložitev

Če so standardi pogosto preseženi, je treba poleg pravnih instrumentov kot možne rešitve 
omeniti tudi "dopolnilne" ukrepe, navedene v členu 11(4) in delu B Priloge VI okvirne 
direktive o vodah (2000/60/ES), saj so prostovoljni, spodbujevalni ukrepi pogosto 
učinkovitejši kot pa strog zakonodajni pristop. To bo prispevalo k širitvi skupne podlage 
direktive same ter okoljske zakonodaje na splošno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 25
UVODNA IZJAVA 5

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES morajo države članice v 
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in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje.

program ukrepov vključiti, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje. Zaradi ohranjanja 
enotnih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu mora odločitev za uvedbo 
omejevalnih ukrepov za točkovne vire 
prednostnih snovi vselej temeljiti na 
pristopu o najboljši razpoložljivi tehnologiji 
iz Direktive 96/61/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi držav članic glede točkovnih virov vplivajo na konkurenčnost lokacij proizvodnje, zato 
morajo po vsej Evropi temeljiti na enotnih standardih. Z Direktivo 96/61/ES je bil z 
„najboljšo razpoložljivo tehnologijo" uveden enoten evropski standard za lokacije 
proizvodnje. Poleg tega so ukrepi Skupnosti za omejevanje emisij predvideni s kombiniranim 
pristopom, ki je določen v členu 16 Direktive 2000/60/ES. Uporaba najboljše razpoložljive 
tehnologije zagotavlja izpolnjevanje enotnega minimalnega standarda pred izpustom v vodno 
telo, kar veliko prispeva k zmanjševanju emisij iz točkovnih virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 26
UVODNA IZJAVA 5

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje.

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje, s tem da se, kjer je 
primerno, uporabi člen 10 Direktive Sveta 
96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja 1.

___________________________________
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1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.

Or. 

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da države članice izvajajo zahtevo iz direktive IPPC in s tem 
poleg uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij vztrajajo na strožjem nadzoru nad 
emisijami, kjer je to potrebno za izpolnjevanje okoljskih standardov kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 27
UVODNA IZJAVA 5

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje.

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje. Države članice pri tem 
uporabljajo člen 10 Direktive 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da je uporaba tako imenovanega kombiniranega pristopa 
(meril za emisije in odvajanje) osrednja sestavina okvirne direktive EU o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 28
UVODNA IZJAVA 5

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
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ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje.

ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe v skladu s členom 
10 Direktive 2000/60/ES, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje.

Or. 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti slabitev zahteve iz člena 10 okvirne direktive o 
vodah, ki poleg najboljših razpoložljivih tehnologij zahteva strožji nadzor nad emisijami, kjer 
je to potrebno zaradi izpolnjevanja okoljskih standardov kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 29
UVODNA IZJAVA 6

Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih snovi 
na področju vodne politike in o spremembi 
Direktive 2000/60/ES določa prvi seznam 33 
snovi ali skupin snovi, ki so bile na ravni 
Skupnosti prednostno razvrščene za 
ukrepanje. Med temi prednostnimi snovmi 
so bile nekatere opredeljene kot prednostne 
nevarne snovi, za katere velja ustavitev ali 
postopno odpravljanje emisij, izpustov in 
uhajanja. Nekatere snovi so bile pregledane 
in jih je treba razvrstiti.

Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih snovi 
na področju vodne politike in o spremembi 
Direktive 2000/60/ES določa prvi seznam 33 
snovi ali skupin snovi, ki so bile na ravni 
Skupnosti prednostno razvrščene za 
ukrepanje. Med temi prednostnimi snovmi 
so bile nekatere opredeljene kot prednostne 
nevarne snovi, za katere velja ustavitev ali 
postopno odpravljanje emisij, izpustov in 
uhajanja. Za naravne snovi ali snovi, ki 
nastajajo z naravnimi procesi, pa je 
postopna popolna odprava emisij, izpustov 
in uhajanja iz vseh morebitnih virov 
nemogoča. Nekatere snovi so bile 
pregledane in jih je treba razvrstiti.

Or. 

Obrazložitev

Pomembno je, da se ne prevzamejo obveznosti, ki jih ni mogoče izpolniti. Za nekatere 
naravne snovi popolna ustavitev ni možna. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 30
UVODNA IZJAVA 6

(6) Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih snovi 
na področju vodne politike in o spremembi 
Direktive 2000/60/ES določa prvi seznam 33 
snovi ali skupin snovi, ki so bile na ravni 
Skupnosti prednostno razvrščene za 
ukrepanje. Med temi prednostnimi snovmi 
so bile nekatere opredeljene kot prednostne 
nevarne snovi, za katere velja ustavitev ali 
postopno odpravljanje emisij, izpustov in 
uhajanja. Nekatere snovi so bile pregledane 
in jih je treba razvrstiti.

(6) Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih snovi 
na področju vodne politike in o spremembi 
Direktive 2000/60/ES določa prvi seznam 33 
snovi ali skupin snovi, ki so bile na ravni 
Skupnosti prednostno razvrščene za 
ukrepanje. Med temi prednostnimi snovmi 
so bile nekatere opredeljene kot prednostne 
nevarne snovi, za katere velja ustavitev ali 
postopno odpravljanje emisij, izpustov in 
uhajanja. Nekatere snovi so bile pregledane 
in jih je treba razvrstiti. Da bi dosegli cilje 
Direktive 2000/60/ES, je potrebno na 
seznam prednostnih snovi dodati še druge 
snovi. 

Or. Obrazložitev

Iz samega besedila člena 16(8) okvirne direktive o vodah, ki se nanaša na "prvi" seznam 
prednostnih snovi, in iz Sklepa 2455/2001/ES, ki poziva k postopnemu dodajanju še drugih 
snovi na seznam, je jasno, da je bil "prvi" seznam šele začetek in da je treba, če želimo doseči 
cilje okvirne direktive o vodah, dodati še druge snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 31
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Za naravne snovi ali snovi, ki 
nastajajo z naravnimi procesi, kot so 
kadmij, živo srebro in poliaromatični 
ogljikovodiki, je postopno popolno 
odpravljanje emisij, izpustov in uhajanja iz 
vseh morebitnih virov nemogoče. 

Or. 

Obrazložitev

Sklep 2455/2001/ES, s katerim je bil vzpostavljen seznam prednostnih snovi, je vseboval 
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pomembne uvodne izjave, ki niso bile prenesene v okvirno direktivo o vodah, ko so bile snovi 
s prednostnega seznama dodane kot Priloga X. V predlogu spremembe Evropskega 
parlamenta predlagana dodatna uvodna izjava prenaša namen uvodne izjave 4 na Sklep, s 
čimer bi bil namen uresničen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 32
UVODNA IZJAVA 9

(9) Vodno okolje lahko kemično 
onesnaženje prizadene tako kratkoročno kot 
dolgoročno, zato je treba pri vzpostavitvi 
OSK za osnovo uporabiti tako podatke o 
akutnih kot tudi podatke o kroničnih 
posledicah. Za zagotovitev ustrezne zaščite 
vodnega okolja in zdravja ljudi je treba 
določiti letne povprečne standarde kakovosti 
na ravni, ki zagotavlja zaščito pred 
dolgoročno izpostavljenostjo, in največje 
dovoljene koncentracije za zaščito pred 
kratkoročno izpostavljenostjo.

(9) Vodno okolje lahko kemično 
onesnaženje prizadene tako kratkoročno kot 
dolgoročno, zato je treba pri vzpostavitvi 
OSK za osnovo uporabiti tako podatke o 
akutnih kot tudi podatke o kroničnih 
posledicah. Poleg tega se v tem okolju 
redno izvajajo postopki odstranjevanja 
odpadkov. Za zagotovitev ustrezne zaščite 
vodnega okolja in zdravja ljudi je treba 
določiti letne povprečne standarde kakovosti 
na ravni, ki zagotavlja zaščito pred 
dolgoročno izpostavljenostjo, in največje 
dovoljene koncentracije za zaščito pred 
kratkoročno izpostavljenostjo.

Or. pl

Obrazložitev

V prilogi I (D4, D6, D7, D11) okvirne direktive je določeno, da se postopki odstranjevanja 
odpadkov izvajajo tudi v vodnem okolju. Nekateri teh postopkov vplivajo tudi na stanje okolja 
in zdravje ljudi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 33
UVODNA IZJAVA 10

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni 
Skupnosti ter glede na to, da je videti, da 
podatki o površinskih vodah predstavljajo 
zadostno podlago za zagotavljanje celovite 
zaščite in učinkovitega nadzora nad 

(10) Za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem 
bi morale države članice zagotoviti, da bo 
sestava njihovih površinskih voda, usedlin 
in živih organizmov v skladu z OSK, 
določenimi v delih A in B Priloge I. 
Vendar, da bi državam članicam omogočili 
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onesnaževanjem, bi bilo treba uvedbo OSK 
na tej stopnji omejiti zgolj na površinske 
vode. Vendar pri heksaklorobenzenu, 
heksaklorobutadienu in živem srebru ni 
mogoče zagotoviti zaščite pred posrednimi 
učinki in sekundarnim zastrupljanjem le z 
OSK za površinske vode na ravni 
Skupnosti. Zato je treba v teh primerih 
vzpostaviti OSK za žive organizme. Da bi 
državam članicam omogočili fleksibilnost 
glede na njihovo strategijo spremljanja, bi 
morale biti sposobne bodisi spremljati te 
OSK in preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

fleksibilnost, se lahko snovi iz Priloge I 
spremljajo v usedlinah ali v živih 
organizmih namesto v vodi, če države 
članice menijo, da je to za dopolnitev OSK, 
določenih na ravni Skupnosti, potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

Or. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da bi bilo treba vrednosti OSK določiti za matriko, v kateri 
živijo najbolj občutljivi organizmi: za vodo, če so vodni živi organizmi tisti, ki so najbolj 
občutljivi, za usedline, če v njih živijo najbolj občutljivi organizmi, in za žive organizme, če so 
npr. sesalci ali ljudje tisti, ki so zaradi sekundarne zastrupitve najbolj občutljivi.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 34
UVODNA IZJAVA 10

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na dnu rečnih 
dolin ter v vodnih zbiralnikih na kopnem 
ali na morju na ravni Skupnosti ter glede na 
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podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

to, da je videti, da podatki o površinskih 
vodah predstavljajo zadostno podlago za 
zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

Or. pl

Obrazložitev

Obstoj genetskih vrst usedlin, ki so jih našli v različnih sedimentnih okoljih, kaže na 
celovitost, raznovrstnost, razporejanje in dinamiko kopičenja usedlin in strupenih snovi, ki jih 
vsebujejo, vključno s prednostnimi snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 10

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij (10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
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o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale. Da bi to lahko 
storile, bi morale države članice spremljati 
prednostne snovi v živih organizmih in 
usedlinah ter rezultate posredovati 
Komisiji.  Komisija bi morala predlagati 
OSK za žive organizme in usedline v skladu 
s členom 16(7) Direktive 2000/60/ES na 
osnovi informacij, ki bi jih posredovale 
države članice.

Or. 

Obrazložitev

Obveznost držav članic, da preprečijo povečanje sedanjih stopenj v živih organizmih in 
sedimentih, ostane le na papirju, če dejanske obveznosti spremljanja ne obstajajo. Države 
članice bi morale spremljati žive organizme in usedline, kar bi bila potem osnova za ukrepe 
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Skupnosti na področju standardov kakovosti, h katerim poziva okvirna direktiva o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 10

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 
dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi s pomembnim 
akumulacijskim potencialom, OSK za 
površinske vode pa proti njihovemu 
posrednemu učinku za sedaj ne nudijo 
nobene zaščite. Takšno spremljanje bi 
moralo potekati zato, da bi pospešili 
tehnične in znanstvene razprave ter  
določili osnovo za prihodnje delo na 
področju OSK v živih organizmih in 
usedlinah za spremljane snovi, kjer bi se to 
izkazalo za potrebno.  
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Or. 

Obrazložitev

Šesti stavek uvodne izjave 10 in šesti stavek člena 2(2) predloga Komisije nista skladna z 
jasno navedbo iz prvega stavka uvodne izjave 10, tako da na ravni Skupnosti ni na voljo 
nobene obširne in zanesljive informacije o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah: po eni strani zaradi pomanjkanja podatkov za žive organizme in 
usedline niso določeni nobeni standardi kakovosti, po drugi strani pa se zanje učinkovito 
uporabljajo standardi kakovosti za telesa površinskih voda, ne glede na širši okvir.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 11

(11) Razprave o presoji tveganja v primeru 
svinca, niklja in njunih spojin znotraj 
Evropskega urada za kemikalije / 
Skupnega raziskovalnega središča še niso 
zaključene, zato je pri teh elementih 
nemogoče določiti dokončne standarde 
kakovosti. Zaradi tega je primerno jasno 
navesti njihov začasni značaj.

črtano

Or. 

Obrazložitev

Predlog Komisije za standarde kakovosti zamuja že tri leta. Odložiti določitev standardov 
kakovosti na še poznejši čas je nesprejemljivo, še toliko bolj, ker je Komisija vrednosti že 
predlagala v osnutkih predloga. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 13

(13) Verjetno OSK ne bo mogoče doseči v 
bližini izpustov iz točkovnih virov, ker so 
koncentracije onesnaževal v izpustih 
ponavadi večje kot koncentracije 
onesnaževal v vodi. Zato je treba državam 
članicam z določitvijo prehodnega območja 
prekoračitve za vsak ustrezen izpust 

Črtano
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omogočiti, da pri preverjanju skladnosti z 
OSK upoštevajo to dejstvo. Da bi zagotovili 
omejitev teh območij, je treba pri njihovi 
opredelitvi uporabiti člen 10 Direktive 
2000/60/ES in druge ustrezne določbe 
zakonskih aktov Skupnosti. Ker lahko 
razvoj na področju tehnik obdelovanja in 
tehnoloških inovacij, kot so najboljše 
razpoložljive tehnologije, v prihodnosti 
omogoči zmanjšanje koncentracij 
onesnaževal v bližini mest izpustov, morajo 
države članice zagotoviti, da se v skladu s 
tem omejijo tudi prehodna območja 
prekoračitve.

Or. 

Obrazložitev

Prehodna območja prekoračitve niso opredeljena, s čimer nastane vrzel za izpuste, emisije in 
uhajanje prednostnih snovi. Zaradi prekoračitve mejnih vrednosti bi lahko prišlo do 
nedopustne kontaminacije rib, kar lahko ogrozi zdravje ljudi in okolje, posledično pa tudi 
zadevni ribiški sektor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 14 A (novo)

(14a) Direktivi 2000/60/ES bi bilo treba 
dodati navedbo nove obveznosti 
vzpostavitve seznama ukrepov za kontrolo 
onesnaževanja za prednostne snovi kot del 
programa ukrepov iz člena 11 omenjene 
direktive. Obveznost Komisije, da mora v 
skladu z Direktivo 2000/60/ES poročati o 
ukrepih za kontrolo onesnaževanja, je treba 
spremeniti, in sicer je treba vanjo vključiti 
oceno o tem, ali so drugi ustrezni 
instrumenti Skupnosti izpolnili obveznosti 
iz člena 16 omenjene direktive. Direktivo 
2000/60/ES bi bilo treba spremeniti, da bi 
se ustvaril mehanizem, ki bo sprožil ukrepe 
Skupnosti, če bo Komisija v svojem 
poročilu ugotovila, da je izvajanje 
pomanjkljivo. 



PE 378.727v01-00 16/127 AM\631286SL.doc

SL

Or. 

Obrazložitev

Povezuje se s predlogom spremembe k členu 5 istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi države članice lahko bolje 
izpolnjevale svoje potrebe, bi jim moralo biti 
omogočeno, da izberejo ustrezno enoletno 
referenčno obdobje za merjenje osnovnih 
vnosov popisa.
Treba pa je upoštevati dejstvo, da se lahko 

uhajanja ob uporabi pesticidov iz leta v leto 
močno razlikujejo zaradi različnih stopenj 
uporabe, na primer zaradi različnih 
podnebnih razmer. Zato bi bilo pri nekaterih 
snoveh, ki jih zajema Direktiva Sveta 
91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, 
državam članicam treba omogočiti, da se v 
zvezi s temi snovmi odločijo za 3-letno
referenčno obdobje.

(16) Da bi države članice lahko bolje 
izpolnjevale svoje potrebe, bi jim moralo biti 
omogočeno, da izberejo ustrezno enoletno 
referenčno obdobje za merjenje osnovnih 
vnosov popisa. Čeprav se lahko uhajanja ob 
uporabi pesticidov iz leta v leto močno 
razlikujejo zaradi različnih stopenj uporabe, 
na primer zaradi različnih podnebnih razmer 
ali kolobarjenja, lahko onesnaženje v enem 
vegetacijskem obdobju že škoduje vodnim 
organizmom ter ovira druge vrste uporabe, 
na primer pridobivanje pitne vode. Za 
zagotovitev, da se obremenitev onesnaženja 
v času uporabe ustrezno izrazi, naj države 
članice pri nekaterih snoveh, ki jih zajema 
Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 
1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet, izkoristijo čas uporabe kot 
referenčno obdobje za te snovi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe jasneje določa, naj države članice pesticide merijo ob času uporabe ter 
naj ne uporabljajo nizkih vrednosti pozimi za prikrivanje prekoračitev poleti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 18 A (novo)
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(18a) Uredba (ES) št. 1907/2006 določa 
revizijo za oceno ustreznosti meril za 
določitev snovi, ki so obstojne, 
bioakumulativne in strupene. Komisija naj 
ustrezno spremeni Prilogo X Direktive 
2000/60/ES, ko bodo spremenjena merila v 
Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Merila za določitev obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi v uredbi REACH so očitno 
pomanjkljiva. So namreč tako ostra, da skoraj ni snovi, opredeljenih kot obstojne, 
bioakumulativne in strupene. Na žalost so bila ista merila uporabljena pri reviziji Priloge X 
Direktive 2000/60/ES. Komisija naj spremeni Prilogo X, takoj ko bodo popravljena merila za 
določanje obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi v uredbi REACH.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 22 A (novo)

(22a) V skladu s členom 174 Pogodbe in 
kot je ponovno izraženo v Direktivi 
2000/60/ES, mora politika Skupnosti 
temeljiti na previdnostnem načelu in 
načelu, da plača povzročitelj obremenitve.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da velja previdnostno načelo, da je treba delovati preventivno, da je 
treba onesnaženje prednostno odpravljati pri viru in da plača povzročitelj obremenitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 43
ČLEN 1

Ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala. 

V skladu s členom 16 Direktive 2000/60/ES
ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
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druga onesnaževala, da se:
(a) zmanjšajo izpusti, emisije in uhajanje 
prednostnih snovi in
(a) kolikor je izvedljivo, odpravijo izpusti, 
emisije in uhajanje prednostnih nevarnih 
snovi,
v skladu s členi 1, 4 in 16 Direktive 

2000/60/ES, da se do leta 2015 doseže 
dobro kemijsko stanje vseh površinskih 
voda ter da se prepreči nadaljnje 
poslabšanje standardov za vode.  Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 21(2) Direktive 
2000/60/ES do leta 2020 Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uspehu izvajanja te direktive glede tega, da 
se pri naravnih snoveh dosežejo 
koncentracije blizu vrednostim v naravnem 
okolju ter pri sintetičnih snoveh 
koncentracije blizu vrednosti nič. Cilje, 
določene v tej direktivi, je treba obravnavati 
kot cilje iz člena 4 Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na končne cilje iz okvirne direktive o vodah ter izraža, da cilj 
ni samo zaščita okolja in človekovega zdravja, ampak da to poteka v smislu širših ciljev 
okvirne direktive o vodah, kot so določeni v členu 16.  Bistvenega pomena je, da Komisija 
preveri izvajanje te direktive, da se zagotovi uresničevanje teh ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 44
ČLEN 1

Ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala. 

Ta direktiva določa ukrepe za omejitev 
onesnaževanja voda, okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala, da se .
(a) do leta 2015 zmanjšajo izpusti, emisije 
in uhajanje prednostnih snovi in
(a) zmanjšajo izpusti, emisije in uhajanje 
prednostnih nevarnih snovi,
v skladu s členi 1, 4 in 16 Direktive 
2000/60/ES, da se doseže dobro kemijsko 
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stanje vseh površinskih voda. Cilj je tudi 
preprečiti nadaljnje poslabšanje ter do leta 
2020 doseči koncentracije blizu vrednostim 
v naravnem okolju za vse naravne snovi ter 
koncentracije blizu vrednosti nič za vse 
antropogene sintetične snovi v skladu z 
mednarodnimi sporazumi o varovanju 
morja.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni, da predlog zajema tudi ukrepe za zmanjšanje in odpravo 
onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 45
ČLEN 1

Ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala.

Brez poseganja v določbe Direktive 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2000 in v interesu 
ocene dobrega kemičnega stanja površinske 
vode v skladu s členom 4 te direktive ta 
direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala iz člena 16(7) in (10) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe najprej izrecno pojasnjuje, da ostaja uporaba vseh določb okvirne 
direktive o vodah (2000/60/ES) nespremenjena, kar zagotavlja pravno gotovost. Nato pa v 
izogib različnim razlagam omogoča nespremenljivo skladnost z opredelitvami, cilji in 
določbami te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 46
ČLEN 1
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Ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala.

Skladno s členom 16 Direktive 2000/60/ES 
ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi ter 
prednostne nevarne snovi, ki jih je treba 
upoštevati pri kemičnem stanju površinskih 
voda.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz "nekatera druga onesnaževala" vnaša zmedo v prilogo V okvirne direktive o vodah, ker 
ni razloga za ločevanje med prednostnimi snovmi in drugimi onesnaževali. 

S tem predlogom spremembe se želi 8 onesnaževal s seznama I direktive 76/464 vključiti med 
"prednostne nevarne snovi" priloge I tega besedila ter priloge X okvirne direktive o vodah, 
kot je to predlagano v predlogih sprememb 16, 17 in 19 poročevalke. Če se sprejme ta 
predlog spremembe, je treba popraviti besedilo vseh členov, kjer sta omenjena dela A in B 
priloge I.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 47
ČLEN 1, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Cilji v tej direktivi se obravnavajo kot cilji v 
smislu člena 4(1)(a) Direktive 2000/60/ES 
ter zanje veljajo odstavki 4, 5, 6, 7 in 8 tega 
člena.

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba spodbuditi k učinkoviti uporabi lastnih sredstev, da se dosežejo čim 
večje koristi za okolje, namesto da se veliko sredstev nameni za ukrepe z razmeroma 
majhnimi koristmi za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 48
ČLEN 2, NASLOV

Okoljski standardi kakovosti Presoja skladnosti z okoljskimi standardi
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kakovosti

Or. en

Obrazložitev

Države članice naj učinkovito uporabijo svoja sredstva, da se dosežejo čim večje koristi za 
okolje, namesto da nesorazmerno veliko sredstev namenijo za ukrepe z razmeroma majhnimi 
koristmi za okolje.

S predlogom spremembe se črta sklicevanje na "največjo dovoljeno koncentracijo". Taki 
standardi lahko kaznujejo prizadevne države članice ter spodbudijo uporabo minimalnega 
števila vzorcev (saj ob večjem številu vzorcev obstaja večja verjetnost, da eden od vzorcev ne 
ustreza največji dovoljeni koncentraciji, zato vodno telo ne dosega dobrega stanja).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 49
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I. 

1. Da se doseže dobro kemijsko stanje 
površinskih voda v telesih površinskih voda 
v skladu s členom 4(1)(a) Direktive 
2000/60/ES, letno povprečje koncentracij 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I, ne presega okoljskih standardov 
kakovosti, določenih v tej prilogi, ob 
upoštevanju odstavka 3 dela C Priloge I.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice naj učinkovito uporabijo svoja sredstva, da se dosežejo čim večje koristi za 
okolje, namesto da namenijo nesorazmerno veliko sredstev za ukrepe z razmeroma majhnimi 
koristmi za okolje.

S predlogom spremembe se črta sklicevanje na "največjo dovoljeno koncentracijo". Taki 
standardi lahko kaznujejo prizadevne države članice ter spodbudijo uporabo minimalnega 
števila vzorcev (saj ob večjem številu vzorcev obstaja večja verjetnost, da eden od vzorcev ne 
ustreza največji dovoljeni koncentraciji, zato vodno telo ne dosega dobrega stanja). 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 50
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I. 

1. Okoljski standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje, vključno z onesnaževali iz 
Direktive 2003/53/ES1, in kot največja 
dovoljena koncentracija, se vključijo v del A 
Priloge I in za nekatera druga onesnaževala
v del B Priloge I. 

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Države članice pri oceni dobrega stanja 
površinske vode v skladu s členom 4 
Direktive 2000/60/ES upoštevajo določbe iz 
dela C Priloge I.  
_____________________
1Direktiva 2003/53/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2003 o šestindvajseti 
spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z 
omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol 
etoksilat in cement) (UL L 178, 17.7.2003, str. 24)

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe v izogib različnim razlagam zagotavlja nespremenljivo skladnost z 
opredelitvami, cilji in določbami okvirne direktive o vodah.  

Poleg tega je treba izrecno poudariti, da morajo biti tudi pri onesnaževalih, določenih v 
Direktivah 91/414/EGS in 2003/53/ES, okoljski standardi kakovosti za prednostne snovi 
izraženi kot letno povprečje. Izražanje teh onesnaževal kot povprečje v obdobju uporabe 
praktično ni izvedljivo, saj bi zato potrebovali ogromno podatkov o uporabi teh snovi, ki se 
med drugim razlikujejo glede na snov, regijo in leto. Omejitve koncentracije teh snovi v 
obdobju uporabe so že določene z največjo dovoljeno koncentracijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 51
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
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prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I. 

prednostne snovi v vodi, usedlinah in živih 
organizmih, izražene kot letno povprečje ali 
kot povprečje v času uporabe za 
onesnaževala, ki jih zajema Direktiva 
91/414/EGS, in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I. 

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I. 

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni, da predlog zajema tudi ukrepe za zmanjšanje in odpravo 
onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 52
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I. 

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje ali kot povprečje v času uporabe 
za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, in kot 
največja dovoljena koncentracija, kakor 
določa del A Priloge I in okoljski standardi 
kakovosti za onesnaževala, navedena v delu 
B Priloge I. 

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 40. Predlog spremembe jasneje določa, naj države članice 
pesticide merijo ob času uporabe ter naj ne uporabljajo nizkih vrednosti pozimi za prikrivanje 
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prekoračitev poleti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 53
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda, usedlin in živih 
organizmov v skladu z okoljskimi standardi 
kakovosti za prednostne snovi, kakor določa 
del A Priloge I in okoljski standardi 
kakovosti za onesnaževala, navedena v delu 
B Priloge I.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe jasneje določa to, kar je jasno zapisano tudi v členu 16(7) okvirne 
direktive o vodah: da Komisija predloži predloge za okoljske standarde kakovosti za 
površinske vode, usedline in žive organizme. Povezano s predlogom spremembe 1 k uvodni 
izjavi 10 ter s predlogom spremembe 4 k členu 2(3) istega predlagatelja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 54
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

(1) Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

(1) Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

Države članice vselej uvedejo vse potrebne 
ukrepe, da podjetja, ki v vodo odvajajo 
odpadno vodo, ki vsebuje prednostne snovi, 
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pri proizvodnji in pri obdelavi odpadne 
vode uporabljajo najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo. Pri tem morajo v skladu s 
členom 16(2) Direktive 96/61/ES upoštevati 
rezultate izmenjave informacij.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Države članice zagotovijo skladnost z 
okoljskimi standardi kakovosti v skladu z 
zahtevami iz dela C Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Z zahtevo po uporabi „najboljše razpoložljive tehnologije” iz direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (96/61/ES) lahko države članice na enotni 
evropski osnovi učinkovito, brez vpliva na konkurenčnost in v skladu s previdnostnim načelom 
ter načelom, da plača povzročitelj obremenitve, zmanjšujejo emisije prednostnih snovi iz 
točkovnih virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 55
ČLEN 2, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Države članice v skladu s členom 7 
Direktive 2000/60/ES zagotovijo, da se z 
vodnimi telesi, ki se uporabljajo za odvzem 
pitne vode,  ravna v skladu z Direktivo 
Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998. 

Or. nl

Obrazložitev

Zagotoviti je treba skladnost z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 56
ČLEN 2, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Kjer vodotok prečka več držav članic, se 
uskladijo programi spremljanja in 
pripravljeni nacionalni popisi, da se 
prepreči kaznovanje držav članic, ki ležijo 
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ob vodotoku navzdol.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uskladiti spremljanje na vodotokih, ki prečkajo več držav članic, da se 
onesnaževanje obravnava pri viru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 57
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

2. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s členom 
8 Direktive 2000/60/ES, zagotovijo, da se 
koncentracije snovi v usedlinah in živih 
organizmih, navedene v delih A in B 
Priloge I, ne povečajo.

2. Države članice zagotovijo, da se povsod, 
kjer se onesnaževalo, navedeno v delu A ali 
B Priloge I, lahko kopiči v usedlinah ali 
živih organizmih v vodnem telesu, opravi 
ustrezno spremljanje v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES, da se oceni:
(a) tveganje, ki ga ta onesnaževala 
predstavljajo za uresničevanje ciljev, 
določenih v členu 4 Direktive 2000/60/ES,  
in
(b) učinkovitost ukrepov, sprejetih v skladu 
s členom 11 Direktive 2000/60/ES, za 
obravnavo tveganja, ki ga ta onesnaževala 
predstavljajo za dosego ciljev, določenih v 
členu 4 iste direktive.

Or. en

Obrazložitev

Države članice naj dajo prednost doseganju predlaganih okoljskih standardov kakovosti, kjer 
so vrednosti določene v zaščito vodnega življenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 58
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

2. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s členom 8 

2. Države članice v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES spremljajo
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Direktive 2000/60/ES, zagotovijo, da se
koncentracije snovi v usedlinah in živih 
organizmih, navedene v delih A in B Priloge 
I, ne povečajo.

koncentracije snovi v usedlinah in živih 
organizmih, navedene v delih A in B Priloge 
I, ne povečajo.

Or. de

Obrazložitev

Šesti stavek uvodne izjave 10 in člen 2(2) predloga Komisije nista združljiva s tem, kar je 
izrecno navedeno v prvem stavku uvodne izjave 10, in sicer da na ravni Skupnosti ni obširnih 
in zanesljivih informacij o koncentracijah prednostnih snovi v živih organizmih in usedlinah. 
Po eni strani zaradi pomanjkanja podatkov niso bili določeni standardi kakovosti za žive 
organizme in usedline, po drugi strani pa so se zanje ne glede na okoliščine uporabljajo 
standardi kakovosti za površinske vode. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 59
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

2. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES, zagotovijo, da se 
koncentracije snovi v usedlinah in živih 
organizmih, navedene v delih A in B Priloge 
I, ne povečajo.

2. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES, zagotovijo, da se 
koncentracije snovi v vodi, usedlinah in 
živih organizmih, navedene v delih A in B 
Priloge I, ne povečajo 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasni, da predlog zajema tudi ukrepe za zmanjšanje in odpravo 
onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 60
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1, UVODNI DEL

3. Države članice zagotovijo, da 
koncentracije heksaklorobenzena, 
heksaklorobutadiena in živega srebra v 
tkivu (mokra teža) rib, mehkužcev, rakov in 

3. Države članice zagotovijo, da 
koncentracije spodaj navedenih snovi v 
tkivu (mokra teža) rib, mehkužcev, rakov in
drugih živih organizmov ali v usedlinah 
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drugih živih organizmov niso presežene: (suha teža) niso presežene:

Or. en

Obrazložitev

Več snovi, ki jih v prilogi A navaja Komisija, je nedvomno lipofilnih in/ali je njihova topnost v 
vodi majhna, kar pomeni da se večinoma pojavljajo v usedlinah ali živih organizmih ter se ne 
raztopijo v vodnem stolpcu. Analiza teh snovi v vodi je pogosto zapletena in zelo nezanesljiva, 
kar pomeni, da se prednostnih snovi, ki povzročajo resne okoljske probleme in so strupene za 
človeka, vedno ne zazna.
Vse dodane snovi imajo majhno topnost v vodi ter se očitno kopičijo v prehranjevalni verigi 
in/ali sedimentih, kot navajajo varnostni listi za snovi (pripravljeni in obravnavani v 
posvetovanju s strokovnim svetovalnim forumom za prednostne snovi in strokovno skupino za 
standarde kakovosti, strokovno pa jih je pregledal Znanstveni odbor za strupenost, strupenost 
za ekosisteme in okolje (SCTEE) ter presoja vplivov Komisije (SEC(2006) 947).
Povezano s predlogom spremembe 33 k uvodni izjavi 10 ter predlogom spremembe 53 k členu 
2(1) istega predlagatelja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 61
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, TOČKA C A (novo)

ca) 247 µg/kg mokre teže za 
pentabromodifenileter,

Or. en

Obrazložitev

Pentabromodifenileter se kopiči v prehranjevalni verigi (glej presojo vplivov Komisije SEC 
(2006) 947), zato ga je treba meriti v živih organizmih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 62
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, TOČKA C B (novo)

cb) 16,6 mg/kg mokre teže za C10-13 
kloroalkane,

Or. en
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Obrazložitev

C10-13 kloroalkani se kopičijo v prehranjevalni verigi (glej presojo vplivov Komisije SEC 
(2006) 947), zato jih je treba meriti v živih organizmih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 63
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, TOČKA C C (novo)

cc) 2,9 mg/kg mokre teže za di(2-
etilheksil)ftalat (DEHP),

Or. en

Obrazložitev

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) je zelo lipofilen, kopiči se v prehranjevalni verigi (glej presojo 
vplivov Komisije SEC (2006) 947), zato ga je treba meriti v živih organizmih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 64
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, TOČKA C D (novo)

cd) 367 µg/kg mokre teže za 
pentaklorobenzen, 

Or. en

Obrazložitev

Pentaklorobenzen se kopiči v prehranjevalni verigi (glej presojo vplivov Komisije SEC (2006) 
947), zato ga je treba meriti v živih organizmih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 65
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, TOČKA C E (novo)

ce) 129 µg/kg suhe teže za fluoranten (v 
usedlinah).
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Or. en

Obrazložitev

Fluoranten se kopiči v usedlinah (glej presojo vplivov Komisije SEC (2006) 947), zato ga je 
treba meriti v tem okolju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 66
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v prvem pododstavku, države 
članice bodisi uvedejo bolj stroge standarde 
za vodo, s katerimi nadomestijo tiste, ki so 
navedeni v delu A Priloge I, ali določijo 
dodatne standarde za žive organizme.

Namesto v vodi se lahko druge snovi v 
Prilogi I spremlja tudi v usedlinah ali živih 
organizmih, če je to po mnenju držav članic 
bolj ustrezno in stroškovno učinkovito. Če 
se ugotovijo znatne koncentracije snovi in 
države članice menijo, da okoljski standardi 
morda ne bodo doseženi, se opravi 
spremljanje v vodi, da se zagotovi skladnost 
z okoljskimi standardi kakovosti za vodo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo ugotavljanje težav s prednostnimi snovmi v vodnem okolju čim bolj zanesljivo, 
morajo imeti države članice možnost, da spremljajo snovi iz Priloge I v usedlinah ali živih 
organizmih, če je to po njihovem mnenju bolj ustrezno ali stroškovno učinkovito. Če pa se 
ugotovijo znatne koncentracije, je treba opraviti dopolnilno spremljanje vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 67
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v prvem pododstavku, države 
članice bodisi uvedejo bolj stroge standarde 
za vodo, s katerimi nadomestijo tiste, ki so 
navedeni v delu A Priloge I, ali določijo 
dodatne standarde za žive organizme.

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v prvem pododstavku, države 
članice lahko bodisi uvedejo bolj stroge 
standarde za vodo, s katerimi nadomestijo 
tiste, ki so navedeni v delu A Priloge I, ali 
določijo dodatne standarde za žive 
organizme.
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Or. en

Obrazložitev

Okoljski standardi kakovosti morajo biti dovolj strogi, da se z njimi zaščitijo površinske vode 
in živi organizmi. Zaradi dodatnih standardov za žive organizme bi bilo spremljanje bolj 
zapleteno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 68
ČLEN 2, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Komisija najkasneje 12 mesecev po
predložitvi popisov držav članic pripravi 
predlog o standardih kakovosti, ki se 
uporabljajo za koncentracije prednostnih 
snovi v usedlinah in živih organizmih.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obveznosti držav članic zagotoviti, da se sedanje vrednosti v živih organizmih in 
sedimentih ne povečajo, je potreben ukrep Skupnosti za standarde kakovosti, kot je to 
določeno v členu 16(7) okvirne direktive o vodah. Primeren čas bi bil eno leto po tem, ko so 
države članice poročale, da so ugotovile prednostne snovi v usedlinah in živih organizmih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 69
ČLEN 2, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Države članice morajo delovati v skladu 
z Direktivo Sveta 98/83/ES in ravnati s 
površinskimi vodnimi telesi za odvzem pitne 
vode v skladu s členom 7 Direktive 
2000/60/ES. Ta direktiva se zato izvaja brez 
poseganja v zahteve, ki lahko določajo 
strožje standarde.

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava 12 bi morala biti navedena kot člen. Člen 16 okvirne direktive o vodah izrecno 
omenja varovanje odvzema pitne vode. Za pitno vodo se zahtevajo strožji standardi, kot pa so 
okoljski standardi kakovosti iz te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 70
ČLEN 2, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Države članice ravnajo v skladu z 
Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 3. 
novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi, s 
površinskimi vodnimi telesi, ki se 
uporabljajo za odvzem pitne vode, pa v 
skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.  
Zato se ta direktiva izvaja ne glede na 
določbe, ki zahtevajo uporabo strožjih 
standardov. 

Or. nl

Obrazložitev

Člen 16(1) okvirne direktive o vodah se nanaša predvsem na zaščito pitne vode. Ta direktiva 
se navezuje na zaščito vodnih teles na splošno. Zaradi večje skladnosti s členom 7(3) okvirne 
direktive o vodah (zmanjšanje stopnje čiščenja vode), so za vodna telesa, namenjena odvzemu 
pitne vode, potrebni bolj specifični ukrepi in standardi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 71
ČLEN 2, ODSTAVEK 3 B (novo)

3b. V primerih ko skladnost z okoljskimi 
standardi kakovosti tehnično ni izvedljiva, 
ali bi privedla do nesorazmernih družbenih 
ali ekonomskih stroškov, se ravna v skladu 
s členom 4(4), (5) in (6) Direktive 
2000/60/ES, da se določi pristop, ki je 
stroškovno najbolj učinkovit in okoljsko 
najbolj sprejemljiv ter ravna v skladu s 
ciljem, določenim v členu 4(1)(a) Direktive 
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2000/60/ES.

Or. nl

Obrazložitev

Glede na negotovost, ki je neločljivo povezana z vrednostmi okoljskih standardov kakovosti, 
je treba zagotoviti, da se uporablja člen 4 direktive o vodah. Ta negotovost pogosto izvira iz 
tega, da ni raziskav učinkov, spremljanja in izračuna koncentracij obravnavanega 
onesnaževala. Zaradi skladnosti s to direktivo in da ne bi nastajali nesorazmerni stroški (kot 
so stroški dodatnih tehnik obdelovanja, ki morda niso potrebni) je potrebna prilagodljivost. 
Stroški in vpliv na okolje se lahko zmanjšajo ali celo preprečijo s časovno omejenim odlogom, 
ki omogoča učinkovito izvedbo trenutnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 72
ČLEN 2, ODSTAVEK 4

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganja 
iz točk (a) in (b) člena 16(2) Direktive 
2000/60/ES ter, če je potrebno, predlaga 
revizijo okoljskih standardov kakovosti iz 
delov A in B Priloge I te direktive.

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganja 
iz točk (a) in (b) člena 16(2) Direktive 
2000/60/ES ter vsaj vsaka štiri leta predlaga 
revizijo okoljskih standardov kakovosti iz 
delov A in B Priloge I te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe jasneje določa obveznost Komisije po členu 16(4), da predlog revidira 
vsaj vsaka 4 leta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 73
ČLEN 2, ODSTAVEK 4

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganja 
iz točk (a) in (b) člena 16(2) Direktive 
2000/60/ES ter, če je potrebno, predlaga 
revizijo okoljskih standardov kakovosti iz 
delov A in B Priloge I te direktive.

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, pri čemer sistematično uporablja 
podatkovno bazo, vzpostavljeno v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, za iskanje 
snovi, ki so škodljive za vodne organizme, 
akumulativne ali obstojne, vključno s sklepi 
presoje tveganja iz točk (a) in (b) člena 16(2) 
Direktive 2000/60/ES ter vsaj vsaka štiri 
leta predlaga revizijo okoljskih standardov 
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kakovosti iz delov A in B Priloge I te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da Komisija pri ugotavljanju novih prednostnih snovi 
uporablja podatke, zbrane v skladu z uredbo REACH, hkrati pa je jasneje določeno, da se 
ohrani obveznost Komisije po členu 16(4), da revidira predlog vsaj vsaka 4 leta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 74
ČLEN 2, ODSTAVEK 4

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganja 
iz točk (a) in (b) člena 16(2) Direktive 
2000/60/ES ter, če je potrebno, predlaga 
revizijo okoljskih standardov kakovosti iz 
delov A in B Priloge I te direktive.

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganja 
iz točk (a) in (b) člena 16(2) Direktive 
2000/60/ES ter vsaj vsaka štiri leta predlaga 
revizijo okoljskih standardov kakovosti iz 
delov A in B Priloge I te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe jasneje določa obveznost Komisije po členu 16(4), da predlog revidira 
vsaj vsaka 4 leta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 75
ČLEN 2, ODSTAVEK 4, PODODSTAVEK 1 a (novo) 

Komisija preuči najnovejše znanstvene 
podatke in tehnični napredek v zvezi s 
snovmi, ki se kopičijo v usedlinah, in živimi 
organizmi ter zanje pripravi okoljske 
standarde kakovosti.

Or. fi
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Obrazložitev

Primerneje je pregledovati kopičenje snovi v usedlinah in živih organizmih kot pa v vodi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 76
ČLEN 2, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Okoljski standardi kakovosti iz 
odstavkov 1 do 3 ne posegajo v zahteve 
Direktive 98/83/ES niti v ravnanje s 
površinskimi vodnimi telesi, ki se 
uporabljajo za odvzem pitne vode v skladu s 
členom 7 Direktive 2000/60/ES, kjer se 
lahko zahtevajo strožji standardi.

Or. en

Obrazložitev

V veljavnih klavzulah je treba posebej določiti, da okoljski standardi kakovosti ne posegajo v 
specifične zahteve Skupnosti o vodi za prehrano ljudi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 77
ČLEN 2, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Komisija najkasneje eno leto po 
predložitvi popisov držav članic preveri 
snovi iz delov A in B Priloge I ter predloži 
predlog o okoljskih standardih kakovosti za 
koncentracije teh snovi v živih organizmih 
ali usedlinah.
Vrednosti okoljskih standardov kakovosti 
za žive organizme in usedline se vstavijo v 
stolpce 8 in 9 delov A in B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Člen 16(7) okvirne direktive o vodah jasno določa, da Komisija predloži predloge za okoljske 
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standarde kakovosti za površinske vode, usedline in žive organizme. Poleg tega je tudi v 
varnostnih listih Komisije jasno navedeno, da se več prednostnih snovi kopiči v 
prehranjevalni verigi in/ali v usedlinah. Predlog spremembe zagotavlja, da Komisija 
izpolnjuje svoje pravne obveznosti po okvirni direktivi o vodah. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 78
ČLEN 2, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) Direktive 2000/60/ES do ...* predloži 
predloge za standarde kakovosti za 
koncentracije prednostnih snovi v 
usedlinah in živih organizmih. 

* Eno leto po sprejetju te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da Komisija po sedanjem predlogu, kjer niso predlagani 
standardi za usedline in žive organizme, ne izpolnjuje svojih pravnih obveznosti po členu 
16(7) okvirne direktive o vodah. To pomanjkljivost je treba čim prej odpraviti, saj je veliko 
bioakumulativnih snovi najlažje meriti v osebkih, ki so višje v prehranjevalni verigi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 79
ČLEN 2, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Komisija najpozneje eno leto po 
predložitvi popisov držav članic pripravi 
predlog o standardih kakovosti za 
koncentracije prednostnih snovi v 
usedlinah in živih organizmih. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne izpolnjuje svojih pravnih obveznosti po členu 16(7) okvirne direktive o vodah, saj 
ni predlagala standardov za usedline in žive ogranizme. To pomanjkljivost je treba čim prej 
odpraviti, saj je veliko bioakumulativnih snovi najlažje izmeriti v osebkih, ki so višje v 
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prehranjevalni verigi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 80
ČLEN 2, ODSTAVEK 5 A (novo)

(5a) Če je treba katero od snovi zaradi 
zagotavljanja skladnosti z okoljskimi 
standardi kakovosti prepovedati, Komisija 
predloži primerne predloge za spremembo 
obstoječih pravnih aktov ali za oblikovanje 
novih pravnih aktov na ravni Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Komisijo je treba pooblastiti, da se na težave z onesnaževanjem voda, ki jih je mogoče 
učinkovito reševati z omejitvami proizvodnje in uporabe posameznih snovi, odzove s predpisi, 
ki so zavezujoči v vsej Evropi in v enaki meri obvezujejo vse države članice, zlasti v okviru 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 81
ČLEN 2, ODSTAVEK 5 B (novo)

(5b) Če je treba za določene obrate, snovi 
ali točkovne vire zaradi uveljavitve načela, 
da plača povzročitelj obremenitve, in 
previdnostnega načela ter enotne prakse 
izvajanja v državah članicah uvesti mejne 
vrednosti emisij, ki veljajo za vso Skupnost, 
ali če je to smiselno zaradi zagotavljanja 
skladnosti z okoljskimi standardi kakovosti, 
Komisija predloži predloge v skladu s 
členom 18 Direktive 96/61/ES.

Or. de

Obrazložitev

V direktivi Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in 
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nadzorovanju onesnaževanja je uporaba instrumenta mejnih vrednosti emisij v vsej Skupnosti 
predvidena takrat, kadar se predvsem pri izmenjavi informacij v skladu s členom 16 Direktive 
96/61/ES izkaže potreba po ukrepih Skupnosti. Mejne vrednosti emisij, veljavne za vso 
Skupnost, so priporočljive, kadar se zaradi različno stroge prakse izvajanja v državah 
članicah dolga leta kršijo osnovna načela okoljskega prava Skupnosti, namreč previdnostno 
načelo in načelo, da plača povzročitelj obremenitve, ter prihaja do okoljskih obremenitev, ki 
bi se jim lahko izognili, in če je s tem deloma povezano tudi hudo izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu (okoljski dumping).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 82
ČLEN 2 A (novo)

Člen 2a 
Za doseganje cilja, določenega v členu 2, 
lahko države članice uvedejo omejitve 
uporabe ali izpusta snovi, ki so strožje od 
tistih, določenih v Direktivi 91/414/EGS in 
Direktivi XX/XXXX/ES, ki jo nadomešča, 
ali v drugi zakonodaji Skupnosti. 

Or. nl

Obrazložitev

V tej direktivi niso predvideni dodatni ukrepi za ravnanje z emisijami. Posledično morajo 
imeti države članice vso pravico, da take ukrepe po potrebi sprejemajo same.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 83
ČLEN 2 A (novo)

Člen 2a
Opredelitev

Za namene te direktive se uporablja 
naslednja opredelitev:
1. "Čas uporabe" je čas, ko se lahko v 
skladu z realnimi predvidevanji pristojnih 
organov uporabljajo pesticidi, ki vsebujejo 
prednostno snov ali merjeno onesnaževalo.
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Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb 40, 52, 108, 109 in 130. Predlog spremembe jasno določa, da 
se pesticidi merijo v času, ko se uporabljajo. S tem se prepreči, da se zaradi nižjih vrednosti 
pozimi ne zniža povprečje, tako da celo daljša obdobja visokih vrednosti poleti ne bila 
napačno izražena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 84
ČLEN 3

Prehodno območje prekoračitve črtano
(1) Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.
(2) Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
razmejitve v svoje načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES. 
(4) Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
(4) Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
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prekoračitve. 

Or. de

Obrazložitev

V celoti se zavrača zasnova prehodnih območij, v katerih naj bi bila dopustna kršitev 
evropskih okoljskih standardov kakovosti in ki bi jih morale države članice poleg tega 
nadzorovati, kar povzroča velike tehnične in upravne stroške.

Ravnanje v skladu z okoljskimi standardi kakovosti se po direktivi ES o vodah in predlogu 
direktive, priloga I, del C, nadzoruje na reprezentativnih merilnih mestih, zato je določitev 
prehodnih območij za posamezna mesta izpustov odveč.

Z določitvijo prehodnih območij za dele površinskih vodnih teles v bližini mest izpustov bi se 
zaradi velikega števila izjemnih primerov, ki bi jih bilo treba upoštevati, močno povečali 
stroški izvajanja in poročanja. Večji stroški - v primerjavi z nadzorom na reprezentativnih 
merilnih mestih - ne bi bila sorazmerni s predvideno koristjo.

Poleg tega posebni nadzor „prehodnih območij”, kjer se dovoljuje preseganje mejnih 
vrednosti, ne bo imelo več smisla, ko bodo nastale in se uveljavile nove zahteve po 
zmanjševanju emisij (emisijski standard:„najboljša razpoložljiva tehnologija”) (prim. 
predlog spremembe k členu 2(1)).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 85
ČLEN 3

Prehodno območje prekoračitve črtano
1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.
2. Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
razmejitve v svoje načrte upravljanja 
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povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Or. en

Obrazložitev

Ravnanje v skladu z okoljskimi standardi kakovosti se po direktivi ES o vodah in predlogu 
direktive, priloga I, del C, nadzoruje na reprezentativnih merilnih mestih, zato je določitev 
prehodnih območij za posamezna mesta izpustov odveč. Z določitvijo prehodnih območij za 
dele površinskih vodnih teles v bližini mest izpustov bi se zaradi velikega števila izjemnih 
primerov, ki bi jih bilo treba upoštevati, močno povečali stroški izvajanja in poročanja. Večji 
stroški - v primerjavi z nadzorom na reprezentativnih merilnih mestih - ne bi bili sorazmerni s 
predvideno koristjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 86
ČLEN 3

Prehodno območje prekoračitve črtano
1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.
2. Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
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zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
razmejitve v svoje načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba prehodnih območij prekoračitve bi pomenila pravno negotovost, saj ni nobenih 
pojasnil. V skladu s členom 10 direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja – IPPC (96/61/ES) morajo točkovni viri izpolnjevati okoljske standarde 
kakovosti. Če bi bile dovoljene izjeme, bi bile ogrožene ribe, ki se ne zadržujejo samo zunaj 
onesnaženega območja (npr. jegulje), to pa je nesprejemljivo. Komisija ne navaja dovolj 
razlogov za uvedbo tega člena. Predlog v sedanji obliki očitno lahko omili obstoječo 
zakonodajo in cilje okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 87
ČLEN 3

Prehodno območje prekoračitve črtano
1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
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temi standardi.
2. Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
razmejitve v svoje načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba prehodnih območij prekoračitve bi pomenila pravno negotovost, saj ni nobenih 
pojasnil. S črtanjem te praznine je predlog skladnejši s "kombiniranim pristopom", določenim 
v členu 10 direktive IPPC (96/61/ES) ter s členom 10 okvirne direktive o vodah 2000/60/ES, 
kjer morajo točkovni viri izpolnjevati okoljske standarde kakovosti. Če bi bile dovoljene 
izjeme, bi bile ogrožene ribe, ki se ne zadržujejo samo zunaj onesnaženega območja (npr. 
jegulje), posredno pa bi bil izpostavljen tudi človek, oboje pa je nesprejemljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 88
ČLEN 3

Prehodno območje prekoračitve črtano
1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
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enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.
2. Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
razmejitve v svoje načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Or. en

Obrazložitev

Prehodna območja prekoračitve niso opredeljena, s čimer nastane vrzel za izpuste, emisije in 
uhajanje prednostnih snovi. Zaradi prekoračitve mejnih vrednosti bi lahko prišlo do 
nedopustne kontaminacije rib, kar lahko ogrozi zdravje ljudi in okolje, posledično pa tudi 
ribiški sektor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 89
ČLEN 3, ODSTAVEK 1

1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 

1. Če ni tehnično izvedljive možnosti za 
primerno čiščenje odpadne vode iz enega 
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enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost preostalega 
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.

ali več točkovnih virov, lahko države
članice določijo prehodna območja 
prekoračitve, kjer koncentracije enega ali 
več onesnaževal lahko presežejo ustrezne 
okoljske standarde kakovosti, v kolikor ne 
vplivajo na skladnost preostalega 
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.

Or. nl

Obrazložitev

Prekoračitve okoljskih standardov kakovosti so dovoljene le, če odpadne vode tehnično ni 
mogoče primerno čistiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 90
ČLEN 3, ODSTAVEK 1

1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost preostalega 
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.

1. Države članice lahko določijo prehodna 
območja prekoračitve glede na obdobje, ko
koncentracije enega ali več onesnaževal 
lahko presežejo ustrezne okoljske standarde 
kakovosti, v kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.

Or. en

Obrazložitev

Prehodna območja prekoračitve ne smejo biti izgovor za neizvajanje te direktive. Vendar pa 
bi bilo treba dovoliti začasne izjeme med sušo v poletnih mesecih ali v drugih obdobjih, ko so 
zaradi izjemnih vremenskih razmer prizadeta vodna telesa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 91
ČLEN 3, ODSTAVEK 1

1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 

1. Države članice lahko določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
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ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost preostalega
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.

ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost preostalega 
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.

Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi poudariti, da mora določitev prehodnih območij 
prekoračitve ostati neobvezna in nesistematična, in da morajo izpusti, ki bodo prekoračili 
standarde, predstavljati izjemo ter jih je treba nadzorovati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 92
ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Države članice v načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES 
vključijo akcijski načrt za zmanjšanje 
obsega in trajanja vsakega prehodnega 
obdobja prekoračitve, da se dosežejo 
ustrezni okoljski standardi kakovosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe še poudarja okoljske cilje direktive, saj določa, da so prehodna območja 
prekoračitve le začasen ukrep in ne sredstvo za neizpolnjevanje zahtev te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 93
ČLEN 3, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. V primeru čezmejnih vodotokov mora v 
določitev prehodnega območja prekoračitve 
privoliti tudi druga prizadeta država 
članica.

Or. hu
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Obrazložitev

V primeru čezmejnih vodotokov se količina prednostne snovi, ki presega dovoljene mejne 
vrednosti izpusta v vodo, v skladu z dovoljenjem, ki ga je izdala neka država članica, ob 
prečkanju meje te države ne zmanjša vedno na raven, ki jo predpisuje direktiva. Ravnanje v 
skladu z direktivo pa je od držav članic, ki so nižje ob vodotoku, mogoče zahtevati le, če 
preveč onesnažena voda vstopi na njihovo ozemlje z njihovo privolitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 94
ČLEN 3, ODSTAVEK 3

3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Možnost določitve prehodnih območij mora biti izbirna. Redno pregledovanje dovoljenj in 
njihovo prilagajanje tehnološkemu napredku sta že urejena s členom 13 direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja in členom 11 okvirne direktive o vodah. 
Zmanjševanje prehodnih območij z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije navaja obrate 
iz direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja k temu, da namesto 
ukrepov za zaščito drugih okoljskih medijev uporabljajo ukrepe, ki veljajo za vodo. To ni v 
skladu s celostnim pristopom, določenim v členu 7 direktive o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 95
ČLEN 3, ODSTAVEK 3 

3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom postopnega 

3. Države članice do leta 2011 in potem 
vsakih šest let izvedejo pregled dovolilnic iz 
Direktive 96/61/ES ali predhodne ureditve iz 
člena 11(3)(g) Direktiv 2000/60/ES z 
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zmanjšanja obsega vsakega prehodnega 
območja prekoračitve iz odstavka 1, 
ugotovljenega v vodah, prizadetih zaradi 
izpustov prednostnih snovi. 

namenom postopnega zmanjšanja obsega 
vsakega prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih snovi.
Med pregledom se pristojnim organom 
predloži načrt, v katerem so navedeni 
ukrepi, ki so bili sprejeti za zmanjšanje 
uporabe prednostne snovi, in naštete druge 
snovi, ki lahko obravnavano snov 
nadomestijo in ne sodijo na področje 
uporabe te direktive.

Or. hu

Obrazložitev

Pregled dovoljenj je treba uskladiti z ustrezno zakonodajo (direktivo o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ter okvirno direktivo o vodah). Določba o 
načrtu zmanjševanja uporabe prednostnih snovi je potrebna za obrate iz Direktive 96/61/ES, 
ki naj bi postopoma zmanjšali in v doglednem času povsem odpravili izpust prednostnih 
snovi, naštetih v prilogi k tej direktivi, v vodo. 

Uvedba postopka bo obratom v pomoč pri zmanjševanju izpusta v praksi, hkrati pa bo 
organom omogočila izvajanje nadzora. Z navedbo nadomestnih snovi v predloženem načrtu 
bo jasno, kakšne so druge izvedljive možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 96
ČLEN 3, ODSTAVEK 3

3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom postopnega 
zmanjšanja obsega vsakega prehodnega 
območja prekoračitve iz odstavka 1, 
ugotovljenega v vodah, prizadetih zaradi 
izpustov prednostnih snovi.

3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom postopnega 
zmanjšanja obsega vsakega prehodnega 
območja prekoračitve iz odstavka 1, 
ugotovljenega v vodah, prizadetih zaradi 
izpustov prednostnih snovi. Postopno 
zmanjšanje se opravi samo na podlagi 
izboljšanja kakovosti vode, doseženega z 
ukrepi, ki jih izvajajo države članice.

Or. en
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Obrazložitev

Obseg vsakega prehodnega obdobja prekoračitve se postopoma zmanjša samo, če se 
mehanizmi za nadzor virov (instrumenti in ukrepi) izkažejo za učinkovite. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 97
ČLEN 3, ODSTAVEK 4 

4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) Direktive 2000/60/ES določi metodo, 
ki jo države članice uporabijo za opredelitev 
prehodnega območja prekoračitve, in sicer:

a) velikost prehodnega območja kot deleža 
obravnavanega vodnega telesa in skupnega 
vodnega območja države članice, 
b) najvišjo stopnjo prekoračitve. 

Or. hu

Obrazložitev

Za delovanje enot iz Direktive 96/61/ES je potrebno prehodno obdobje za določitev območja, 
na katerem je dovoljeno pri obravnavanih snoveh prekoračiti najvišjo vrednost koncentracije, 
ki je določena v direktivi. Ker imamo opraviti s snovmi, ki so nevarne za okolje in zdravje 
ljudi, pa je treba hkrati določiti meje te prekoračitve. Da države članice tega člena ne bi 
uporabljale za to, da se izognejo ravnanju v skladu z direktivo, je treba obseg člena natančno 
opredeliti. To je pomembno tudi zato, ker se lahko samo tako zagotovi, da izpust snovi iz 
priloge v vodo v razumnem obdobju ne bo presegel mejnih vrednosti, ki veljajo za celotno 
vodno telo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 98
ČLEN 3, ODSTAVEK 4 A (novo) 

4a. Pri rečnih izlivih in obalnih območjih 
Komisija določi metode, ki naj jih države 
članice uporabljajo za ocenjevanje 
okoljskih standardov kakovosti, izraženih 
kot povprečna letna vrednost.
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Or. en

Obrazložitev

Vprašanje rečnih izlivov in obalnih območij je treba obravnavati glede na razmere v 
posameznem primeru. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 99
ČLEN 3 A (novo) 

Člen 3a
Metode za nadzor emisij v državah članicah
1. Države članice za uresničevanje ciljev iz 
člena 1 pripravijo celovite načrte za nadzor 
emisij in ukrepe za postopno odpravo 
prednostnih in prednostnih nevarnih snovi 
v okviru programa ukrepov, določenega v 
členu 11 Direktive 2000/60/ES. Načrti 
vključujejo vsaj:
(a) rezultate raziskav v skladu s členom 4;
(b) cilje za snovi, skupaj s prostorninami in 
masnimi bilancami; 
(c) sektorske strategije za glavne vire 
onesnaževanja (zlasti za industrijo, 
kmetijstvo, gozdarstvo, gospodinjstva, 
zdravstveni sistem, promet);
(d) ukrepe za zmanjšanje razpršenega 
onesnaževanja zaradi uhajanja snovi iz 
proizvodov; 
(e) ukrepe za nadomestitev prednostnih 
nevarnih snovi;
(f) instrumente, skupaj z ekonomskimi 
ukrepi v skladu s členom 9 Direktive 
2000/60/ES;
(g) standarde za emisije poleg obstoječih 
uredb ES; 
(h) ukrepe za informiranje, svetovanje in 
usposabljanje. 
2. Načrte je treba pripraviti v skladu z 
jasnimi merili ter jih pregledati pri 
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pregledu programa ukrepov. Države 
članice vsaka tri leta poročajo Komisiji in 
javnosti o napredku pri izvajanju ter o tem, 
kako ukrepi prispevajo k doseganju ciljev te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog zagotavlja skladnost s členoma 10 in 16 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 100
ČLEN 3 B (novo) 

Člen 3b
Usklajene metode za nadzor emisij

1. Da se zagotovi skladnost v tej direktivi in 
z Direktivo 2000/60/ES, Komisija pregleda 
sklepe, ki se nanašajo na ureditev ali 
uporabo prednostnih nevarnih snovi ali 
njihove emisije v enem letu po vključitvi v 
Prilogo X. To velja zlasti za:
(a) prednostne snovi ali onesnaževala, ki 
jih zajemata Direktiva 91/414/EGS in sklep 
o njihovi vključitvi v Prilogo I;
(b) prednostne snovi ali onesnaževala, ki 
jih zajemajo Uredba (ES) št. 1907/2006 in 
sklep o njihovi vključitvi v Prilogo XIV ali 
XVII ter na seznam snovi, ki bodo morda 
vključene v Prilogo XIV (člen 59(1) Uredbe 
(ES) št. 1907/2006), ter sklepi o dodelitvi 
avtorizacije (člen 60 Uredbe (ES) št. 
1907/2006) ali sicer predlagan ukrep, kjer 
je predvidena koncentracija brez učinka 
(PNEC) očitno presežena.
2. Za točkovne vire, ki jih zajema Direktiva 
96/61/ES, Komisija zagotovi, da 
tehnologije, ki povzročajo emisije ali 
uhajanje prednostnih nevarnih snovi, ne 
veljajo za najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot je opredeljeno v direktivi, 
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ter da se popravijo dokumenti, ki določajo 
najboljše razpoložljive tehnologije. V 
skladu s členom 18 Direktive 96/61/ES 
Komisija predlaga zavezujoče mejne 
vrednosti emisij za vse prednostne snovi ali 
onesnaževala iz obratov, ki jih zajema 
direktiva o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja IPPC.
3. Kot pomoč pri pripravi načrtov iz člena 3 
Komisija do konca leta 2008 pripravi 
strategijo za nadzor emisij za točkovne in 
razpršene vire.
4. Če se predvidi, da cilji te direktive ne 
bodo doseženi, Komisija uvede nadaljnje 
določbe na ravni EU v skladu s postopkom 
iz člena 251 Pogodbe ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog sprememebe zagotavlja skladnost med različnimi akti zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 101
ČLEN 4 

Člen 4
Popis emisij, izpustov in uhajanj

črtano

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.
2. Referenčno obdobje za merjenje 
vrednosti onesnaževal, ki se vnesejo v 
popise, iz odstavka 1 je eno leto med letoma 
2007 in 2009.
Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
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lahko izračunajo kot povprečje let 2007, 
2008 in 2009.
3. Države članice predložijo popise, 
pripravljene v skladu z odstavkom 1 tega 
člena, vključno z zadevnimi referenčnimi 
obdobji, Komisiji skupaj z načrti 
upravljanja povodij, ki se sporočijo v 
skladu s členom 15(1) Direktive 
2000/60/ES.
4. Države članice posodobijo svoje popise 
kot del pregledov analiz, določenih v členu 
5(2) Direktive 2000/60/ES. 
Referenčno obdobje za določitev vrednosti v 
posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za 
prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje treh let pred 
zaključkom analize.
Države članice v posodobljenih načrtih 
upravljanja povodja objavijo posodobljene 
popise, kakor določa člen 13(7) Direktive 
2000/60/ES.
5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do 
leta 2025 v skladu z obveznostmi o 
zmanjšanju ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) 
Direktive 2000/60/ES.
6. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo uporabijo države članice za 
pripravo popisov.

Or. nl

Obrazložitev

Popise, predlagane v členu 4, je že treba pripraviti v skladu z uredbo o evropskem registru 
izpustov in prenosov onesnaževal in členom 5 okvirne direktive o vodah. Predlog spremembe 
v izogib različnim razlagam zagotavlja nespremenljivo skladnost z opredelitvami, cilji in 
določbami okvirne direktive o vodah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 102
ČLEN 4

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

Države članice zagotovijo, da so v skladu z 
zahtevami za poročanje iz člena 15 
Direktive 2000/60/ES zagotovljene 
podrobnosti o emisijah, da se dokaže 
postopno zmanjševanje prednostnih snovi 
in odprava prednostnih nevarnih snovi, 
navedenih v delu A Priloge I za vsako 
povodje ali njegov del znotraj njihovega 
ozemlja.

2. Referenčno obdobje za merjenje 
vrednosti onesnaževal, ki se vnesejo v 
popise, iz odstavka 1 je eno leto med letoma 
2007 in 2009.
Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje let 2007, 
2008 in 2009.
3. Države članice predložijo popise, 
pripravljene v skladu z odstavkom 1 tega 
člena, vključno z zadevnimi referenčnimi 
obdobji, Komisiji skupaj z načrti 
upravljanja povodij, ki se sporočijo v 
skladu s členom 15(1) Direktive 
2000/60/ES.
4. Države članice posodobijo svoje popise 
kot del pregledov analiz, določenih v členu 
5(2) Direktive 2000/60/ES. 
Referenčno obdobje za določitev vrednosti v 
posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za 
prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje treh let pred 
zaključkom analize.
Države članice v posodobljenih načrtih 
upravljanja povodja objavijo posodobljene 
popise, kakor določa člen 13(7) Direktive 
2000/60/ES. 
5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do 
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leta 2025 v skladu z obveznostmi o 
zmanjšanju ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) 
Direktive 2000/60/ES.
6. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo uporabijo države članice za 
pripravo popisov.

Or. en

Obrazložitev

S spremenjenim besedilom je dosežena skladnost z okvirno direktivo o vodah, hkrati pa se 
odpravijo nepotrebne in težavne dodatne dolžnosti poročanja. Zadostujejo obstoječe zahteve 
o spremljanju statusa površinskih voda v skladu s členom 15 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 103
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis ter po potrebi 
zemljevide emisij, izpustov in uhajanja ter 
njihovih virov za vse prednostne snovi in
onesnaževala, navedena v delih A in B 
Priloge I, skupaj s koncentracijami v 
usedlinah in živih organizmih, za vsako 
povodje ali njegov del znotraj njihovega 
ozemlja.
Države članice v popisu navedejo vse 
ukrepe za nadzor emisij, uvedene za 
prednostne snovi in onesnaževala iz delov A 
in B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da morajo biti v popisu navedeni viri emisij, izpustov in uhajanja 
prednostnih snovi in drugih onesnaževal, skupaj s koncentracijami v usedlinah in živih 
organizmih. Zaradi boljše preglednosti jih je treba kartografirati. 

Glede na obveznosti, ki jih imajo države članice za zmanjšanje ali odpravo prednostnih snovi, 
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bi morale države članice v svoje popise vključiti podatke o teh ukrepih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 104
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES, ali 
drugih razpoložljivih podatkov, in v skladu 
z Uredbo (ES) št. 166/2006 države članice 
pripravijo popis emisij, izpustov in uhajanj
prednostnih snovi iz izvornih virov 
(točkovnih in razpršenih virov 
onesnaževanja), navedenih v Prilogi I za 
vsako povodje ali njegov del znotraj 
njihovega ozemlja.

Or. fr

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe želi popisu dodati še druge baze podatkov, ker so bili za opis 
stanja leta 2004 uporabljeni podatki iz leta 2002, od takrat pa so bili za izboljšanje 
poznavanja uporabljeni novi programi za pridobivanje podatkov.
Z drugim delom predloga spremembe se želi podpreti načelo preprečevanja onesnaževanja, 
po katerem je treba onesnaževanje obravnavati pri viru, vendar omeji raziskavo (namesto iz 
"vseh izvornih virov" iz "izvornih virov"), da bi se raziskalo vsaj največje izvorne vire.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 105
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja. Prednostnih 
snovi in onesnaževal, ki se sproščajo iz 
usedlin zaradi ladijskega prometa, 
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izkopavanja ali naravnih pojavov, se ne 
obravnava kot uhajanje. 

Or. nl

Obrazložitev

Usedline vsebujejo stare prednostne snovi, ki so bile izpuščene v preteklosti in so se potopile 
na dno. Kot posledica turbulence, v prvi vrsti zaradi ladijskega prometa, nato zaradi 
izkopavanja in nazadnje zaradi naravnih pojavov (kot so nevihte ter plima in oseka) se lahko 
te stare snovi sproščajo in pomešajo s površinsko vodo. Predlog spremembe bi rad te snovi 
izključil iz opredelitve uhajanj, saj gre v tem primeru zlasti za prerazporeditev teh snovi, ne 
pa za novo uhajanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 106
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v Prilogi II ali delih 
A in B Priloge I za vsako povodje ali njegov 
del znotraj njihovega ozemlja.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb o uvrstitvi dodatnih snovi na seznam, kar mora Komisija še 
oceniti ob upoštevanju logike besedila, sprejetega leta 2001. Države članice upoštevajo te 
snovi pri svojih popisih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 107
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
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uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja. Iz popisa so 
izvzete snovi, ki so v skladu s členom 2(1).

Or. en

Obrazložitev

Popis je nepotreben za snovi, za katere je mogoče dokazati, da so v skladu s členom 2(1). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 108
ČLEN 4, ODSTAVEK 2

2. Referenčno obdobje za merjenje vrednosti 
onesnaževal, ki se vnesejo v popise, iz 
odstavka 1 je eno leto med letoma 2007 in 
2009.

2. Referenčno obdobje za merjenje vrednosti 
onesnaževal, ki se vnesejo v popise, iz 
odstavka 1 je eno leto med letoma 2007 in 
2009. 

Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje let 2007, 
2008 in 2009.

Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
izračunajo kot povprečje v času uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogoma spremembe 40 in 52. Predlog spremembe jasno določa, da se pesticidi 
merijo v času, ko se uporabljajo. S tem se prepreči, da se zaradi nižjih vrednosti pozimi ne 
zniža povprečje, tako da celo daljša obdobja visokih vrednosti poleti ne bila napačno 
izražena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 109
ČLEN 4, ODSTAVEK 4

4. Države članice posodobijo svoje popise 
kot del pregledov analiz, določenih v členu 
5(2) Direktive 2000/60/ES.

4. Države članice posodobijo svoje popise 
kot del pregledov analiz, določenih v členu 
5(2) Direktive 2000/60/ES. 

Referenčno obdobje za določitev vrednosti v Referenčno obdobje za določitev vrednosti v 
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posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za prednostne 
snovi ali onesnaževala, ki jih zajema 
Direktiva 91/414/EGS, se vnosi lahko
izračunajo kot povprečje treh let pred 
zaključkom analize.

posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za prednostne 
snovi ali onesnaževala, ki jih zajema 
Direktiva 91/414/EGS, se vnosi izračunajo 
kot povprečje v času uporabe in vsekakor 
pred zaključkom analize.

Države članice v posodobljenih načrtih 
upravljanja povodja objavijo posodobljene 
popise, kakor določa člen 13(7) Direktive 
2000/60/ES. 

Države članice v posodobljenih načrtih 
upravljanja povodja objavijo posodobljene 
popise, kakor določa člen 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogi spremembe 40, 52 in 108. Predlog spremembe jasno določa, da se 
pesticidi merijo v času, ko se uporabljajo. S tem se prepreči, da se zaradi nižjih vrednosti 
pozimi ne zniža povprečje, tako da celo daljša obdobja visokih vrednosti poleti ne bila 
napačno izražena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 110
ČLEN 4, ODSTAVEK 5

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

5. Komisija do leta 2012 preveri, ali je 
mogoče pričakovati, da bodo emisije, 
izpusti in uhajanje, kakor se odražajo v 
popisu, do leta 2015 v skladu z obveznostmi 
o zmanjšanju in odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) 
Direktive 2000/60/ES. Komisija predloži 
poročilo o tem preverjanju Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Če poročilo pokaže, 
da skladnosti verjetno ne bo mogoče doseči, 
Komisija do leta 2013 predlaga potrebne 
ukrepe Skupnosti v skladu s členom 251 
Pogodbe ES.

Or. en

Obrazložitev

Države članice na podlagi člena 4(1) okvirne direktive o vodah izvajajo potrebne ukrepe v 
skladu s členom 16(1) in (8) za postopno zmanjševanje ali odpravljanje onesnaževanja. Zato s 
preverjanjem skladnosti ne bi smeli čakati do leta 2025. Takšno preverjanje je treba opraviti 
vsaj na polovici tega obdobja in če se pokaže, da bo skladnost verjetno težko doseži, bodo 
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potrebni ukrepi Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 111
ČLEN 4, ODSTAVEK 5

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

5. Komisija leta 2012 preveri, ali bodo
emisije, izpusti in uhajanje, kakor se 
odražajo v popisu, do leta 2015 v skladu z 
obveznostmi o zmanjšanju in odpravi iz 
člena 4(1)(a)(iv) Direktive 2000/60/ES, in 
državam članicam in Evropskemu 
parlamentu poroča o rezultatih in sklepih 
ter predlaga ukrepe, potrebne za doseganje 
skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4(1) okvirne direktive o vodah 2000/60/ES je treba obveznosti o 
zmanjšanju izpolniti do leta 2015, zato na oceno ni treba čakati 10 let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 112
ČLEN 4, ODSTAVEK 5

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2015 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
in odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4(1) okvirne direktive o vodah 2000/60/ES je treba obveznosti o 
zmanjšanju izpolniti do leta 2015, zato na oceno ni treba čakati 10 let.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 113
ČLEN 4, ODSTAVEK 5

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2015 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
in odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4(1) okvirne direktive o vodah 2000/60/ES je treba obveznosti o 
zmanjšanju izpolniti do leta 2015, zato na oceno ni treba čakati 10 let. Komisija določi način
izvajanja popisov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 114
ČLEN 4, ODSTAVEK 6 A (novo)

6a. Komisija do ...* določi metode za 
nadzor emisij za vse točkovne vire,
temelječe na najboljših razpoložljivih 
tehnologijah, ki jih morajo kot minimalni 
pogoj uporabljati države članice.

* Eno leto po sprejetju te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala bi v skladu s členom 16(8) Direktive 2000/60/ES do leta 2006 predlagati 
metode za nadzor emisij za točkovne vire. Ker tega ni storila, naj to obveznost izpolni vsaj v 
naslednjem letu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 115
ČLEN 4 A (novo)
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Člen 4a
Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja s 

prednostnimi snovi in prednostnimi 
nevarnimi snovmi

1. Za dosego ciljev zmanjšanja 
onesnaževanja s prednostnimi snovmi in 
prednostnimi nevarnimi snovmi, določenih 
v skladu s členom 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES, države članice zagotovijo, da 
program ukrepov v skladu s členom 11 
Direktive 2000/60/ES upošteva tudi 
nadzorne ukrepe za točkovne in razpršene 
vire onesnaževanja ter okoljske standarde 
kakovosti, ki jih določa ta direktiva.

2. Države članice na podlagi člena 4 
Direktive 2000/60/ES odločijo, ali je treba 
pregledati izvajanje obstoječih ukrepov ali 
oblikovati nove ukrepe za zmanjšanje in 
nadzor onesnaževanja s prednostnimi 
snovmi in prednostnimi nevarnimi snovmi, 
da se dosežejo cilji iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES. 
Komisija nato predlaga ustrezne ukrepe na 
ravni Skupnosti.
3. Če so prednostne ali prednostne nevarne 
snovi zajete v drugih aktih Skupnosti o 
onesnaževanju (Direktivi 91/414/EGS, 
Uredbi (ES) št. 1907/2006 ali Direktivi 
96/61/ES), se za vsa vprašanja o 
onesnaževalih v vodah prednostno 
uporabljajo določbe te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Pri oblikovanju programa ukrepov je treba upoštevati nadzorne ukrepe. Če bi določili samo 
okoljske standarde kakovosti, bi to izboljšalo čistilne sisteme, ne bi pa povečalo varstva 
površinskih vodnih teles. Nadzor pri viru bistveno zmanjša izpuste in ta trajnostni pristop 
omogoča dosego ciljev iz okvirne direktive o vodah.

Prednostne nevarne snovi, ki so v tej direktivi opredeljene kot vodna onesnaževala, je treba 
nadzorovati in zanje izvajati ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vodnih teles, četudi 
druga zakonodaja dovoljeje njihovo uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 116
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja s 

prednostnimi snovi
1. Za dosego ciljev zmanjšanja 
onesnaževanja s prednostnimi snovmi, 
določenih v skladu s členom 4(1)(a)(iv) 
Direktive 2000/60/ES, države članice 
zagotovijo, da program ukrepov v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES upošteva 
tudi nadzorne ukrepe za točkovne in 
razpršene vire onesnaževanja ter okoljske 
standarde kakovosti, ki jih določa ta 
direktiva.
Pri teh ukrepih je treba upoštevati dejstvo, 
da je pri naravnih snoveh ali snoveh, ki 
nastajajo v naravnih procesih, nemogoče 
odpraviti ali postopno odpraviti vse 
morebitne vire.
2. Države članice zagotovijo, da so ukrepi iz 
odstavka 1 gospodarsko učinkoviti in 
tehnično izvedljivi, kakor to določa člen 
(4)(4) Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice upoštevajo zlasti že 
obstoječe ukrepe, določene z zakonodajo 
Skupnosti.
4. Države članice morajo na podlagi člena 
4 Direktive 2000/60/ES in za dosego ciljev 
te direktive po potrebi določiti, ali je treba 
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pregledati izvajanje obstoječih ukrepov ali 
oblikovati nove ukrepe za zmanjšanje in 
nadzor onesnaževanja s prednostnimi 
snovmi. Komisija po potrebi predlaga 
ustrezne ukrepe na ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno poudarja pomen okvirne direktive o vodah, saj se sklicuje na 
njene določbe in odpravlja zmedo glede pomena izraza "gospodarsko učinkovit in tehnično 
izvedljiv".

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 117
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Spremljanje izvajanja

Če so vrednosti, določene v okoljskih 
standardih kakovosti, pogosto prekoračene, 
države članice opredelijo vir ter sprejmejo 
učinkovite, sorazmerne in spodbujevalne 
ukrepe v okviru različnih instrumentov, kot 
to določa Direktiva 2000/60/ES, npr. 
"dopolnilne" ukrepe, kot so določeni v 
členu 11(4) in delu B Priloge VI k tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Če so vrednosti, določene v okoljskih standardih kakovosti, pogosto prekoračene, je treba 
sprejeti učinkovite, sorazmerne in spodbujevalne ukrepe. Poleg pravnih instrumentov, ki so 
na voljo, je treba kot možne rešitve omeniti tudi razpoložljive "dopolnilne" ukrepe, saj so 
prostovoljni, spodbujevalni ukrepi pogosto učinkovitejši kot strog zakonodajni pristop. To bo 
prispevalo k širitvi skupne podlage direktive same ter okoljske zakonodaje na splošno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 118
ČLEN 4 A (novo)
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Člen 4 a

Poročilo Komisije
V okviru poročila o izvajanju člena 18(1) 
Direktive 2000/60/ES Komisija izvede 
formalno vrednotenje skladnosti in 
učinkovitosti vseh zakonodajnih aktov 
Skupnosti, ki neposredno ali posredno 
prispevajo k dobri kakovosti voda. To 
vrednotenje bo omogočilo, če bo potrebno, 
da se prilagodi dejavnosti Skupnosti ali da
se začne z njihovim izvajanjem.

Or. fr

Obrazložitev

V svojem predlogu direktive Komisija ni naštela novih ukrepov za nadzor emisij, ki se 
povečujejo, ker glede na besedila, ki so trenutno v veljavi ali v obravnavi v Parlamentu in
Svetu, to ni bilo potrebno. To stanje se lahko spremeni. Zato mora, poleg obveznega 
poročanja, ki izhaja iz člena 18 okvirne direktive, utemeljiti svojo izbiro, da predlaga ali ne 
predlaga oziroma sprejme ukrepe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 119
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Čezmejne težave

Če država članica ugotovi, da določena 
prednostna snov onesnažuje, in kjer zgolj 
nacionalni ukrepi ne zadoščajo in bi se 
problem onesnaževanja učinkoviteje rešil 
na evropski ravni, lahko država članica v 
skladu s členom 12 Direktive 2000/60/ES o 
tem obvesti Evropsko komisijo. Evropska 
komisija na podlagi take zahteve v roku 
enega leta od prejema obvestila predlaga 
ustrezne ukrepe Skupnosti, ki naj po 
možnosti temeljijo na že veljavnem 
zakonodajnem instrumentu.

Or. en
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Obrazložitev

Prednostne snovi, ki se prenašajo po atmosferi ali rekah, lahko povzročajo večje težave in 
vplivajo na prekoračitve okoljskih standardov kakovosti v državah članicah. Z nacionalnimi 
ukrepi ni vedno mogoče dovolj zmanjšati koncentracije v okolju, saj do večjih emisij prihaja v 
eni ali več državah. V takih primerih bi morale imeti države članice možnost obvestiti 
Komisijo (v skladu s členom 12 Direktive 2006/60/ES). Komisija bi morala biti odgovorna za 
izvajanje inšpekcij in predlagati ukrepe Skupnosti za rešitev tega problema.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 120
ČLEN 4 A (novo)

Člen 11 (Direktiva 2000/60/ES)

Člen 4a
Direktiva 2000/60/ES se spremeni:
1. Člen 11 se nadomesti s: 
"Člen 11
Vsaka država članica za vsako povodje ali 
del mednarodnega povodja na svojem 
ozemlju pripravi program ukrepov, pri 
čemer upošteva rezultate analiz, ki jih 
zahteva člen 5, ter popisov, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive xx/2000/ES, da 
se uresničijo cilji iz člena 4. Takšni 
programi ukrepov se lahko navezujejo na 
ukrepe zakonodaje, sprejete na nacionalni 
ravni, in ukrepe, ki zajemajo celotno 
ozemlje države članice. Država članica po 
potrebi sprejme ukrepe za vsa povodja in/ali 
dele mednarodnega povodja na njenem 
ozemlju.
______________________

* Sklicevanje na to direktivo."

2. Člen 18(2) se nadomesti z: 
"(e) povzetek vseh predlogov, nadzornih 
ukrepov in strategij, oblikovanih na osnovi 
člena 16 ali drugih ustreznih ukrepov 
Skupnosti za nadzor onesnaževanja;"
3. Členu 18 se doda odstavek 6:
"6. Če je iz poročila Komisije razvidno, da 
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ne izvajajo direktive kot celote ali njenih 
določenih določb, zlasti nadzornih ukrepov 
v skladu s členom 16, Komisija najpozneje 
** predlaga ukrepe Skupnosti.
_______________________
** 18 mesecev po objavi poročila

Priloga X k Direktivi 2000/60/ES se
nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej 
direktivi.

4. Priloga X k Direktivi 2000/60/ES se 
nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

V program ukrepov okvirne direktive o vodah je treba dodati navedbo nove obveznosti o 
popisu ukrepov za nadzor onesnaževanja za prednostne snovi. Poleg tega bi moralo poročilo 
Komisije zaradi pomanjkanja ukrepov Skupnosti za nadzor onesnaževanja v skladu s to 
direktivo oceniti tudi, ali drugi instrumenti Skupnosti na tem področju ustrezajo ukrepom iz 
člena 16. Potreben je tudi mehanizem, ki bo sprožil ukrepe Skupnosti, če bo Komisija v 
svojem poročilu ugotovila, da je izvajanje pomanjkljivo. 
.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 121
ČLEN 5, ODSTAVEK 1 (A) (novo)

Komisija najpozneje ...* preveri, ali je treba 
prednostne snovi iz Priloge X Direktive 
2000/60/ES opredeliti kot prednostne 
nevarne snovi ter na podlagi tega pripravi 
predlog.
* 12 mesecev po kakršni koli spremembi Priloge 
XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Ugotovljeno je, da so merila za določitev obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi v 
uredbi REACH pomanjkljiva. So namreč tako ostra, da skoraj ni snovi, opredeljenih kot 
obstojne, bioakumulativne in strupene. Na žalost so bila ista merila uporabljena pri reviziji 
Priloge X Direktive 2000/60/ES. Komisija naj v šestih mesecih po spremembi meril za 
obstojne, bioakumulativne in strupene snovi v uredbi REACH predloži predlog za spremembo 
Priloge X.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 122
ČLEN 9, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive]. Države 
članice takoj sporočijo Komisiji besedila teh 
predpisov in korelacijsko tabelo med temi 
določbami in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive]. Države 
članice takoj sporočijo Komisiji besedila teh 
določb in predložijo korelacijsko tabelo med 
temi določbami in to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 123
PRILOGA I, DEL A, TABELA, NASLOVI STOLPCEV 7 A in 7 B (novo)

(7a) (7b)

OSK živi 
organizmi

OSK usedline

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 16(7) okvirne direktive o vodah, kjer je zapisano da Komisija predloži 
predloge za okoljske standarde kakovosti za površinske vode, usedline in žive organizme, in 
predlogi sprememb 4 do 9 k členu 2(3) ter predloga spremembe 11 k členu 2(4)(A)(novo) 
istega avtorja, se Prilogi I dodata dva nova stolpca, kjer so navedene vrednosti okoljskih 
standardov kakovosti za žive organizme in usedline. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 124
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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N° Ime snovi Številka 
CAS

LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Ime snovi Številka 

CAS
LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Obrazložitev

Ponovno so navedene vrednosti, ki jih je predlagal generalni direktorat za okolje v 
posvetovanju med službami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 125
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Ime snovi Številka 

CAS
LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Št. Ime snovi Številka 
CAS

LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Obrazložitev

Ponovno so navedene vrednosti, ki jih je predlagal generalni direktorat za okolje v 
posvetovanju med službami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 126
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Št. Ime snovi Številka 
CAS

LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(20) Svinec in njegove spojine 7439-92-1 7,2 7,2 se ne 
uporablja

se ne 
uporablja

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Št. Ime snovi Številka 

CAS
LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(20) Svinec in njegove spojine 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. sl

Obrazložitev

Ponovno so navedene vrednosti, ki jih je predlagal generalni direktorat za okolje v 
posvetovanju med službami.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 127
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Št. Ime snovi Številka 

CAS
LP – OSK 

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK 

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(23) Nikelj in njegove spojine 7440-02-0 20 20 se ne 
uporablja

se ne 
uporablja

Predlog spremembe Parlamenta

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

Št. Ime snovi Številka 
CAS

LP – OSK

Celinske 
površinske vode

LP – OSK

Druge 
površinske 
vode

NDK –OSK

Celinske 
površinske 
vode

NDK –OSK

Druge 
površinske 
vode

(23) Nikelj in njegove spojine 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Obrazložitev

Ponovno so navedene vrednosti, ki jih je predlagal generalni direktorat za okolje v 
posvetovanju med službami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 128
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 33 A (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
št. Ime snovi Številka 

CAS
LP –
OSK

LP –
OSK

NDK –
OSK

NDK –
OSK

(33a). Prosti cianid 57-12-5 50 50 100 100
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Or. en

Obrazložitev

Predlog je povezan s predlogom spremembe 193. Predlagani standardi odražajo podatke o 
strupenosti rib in mejno vrednost pitne vode v EU (Direktiva Sveta 98/83/ES s 3. novembra 
1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi) za cianid.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 129
PRILOGA I, DEL A, TABELA, VRSTICA 33 B (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
št. Ime snovi Številka 

CAS1
LP –
OSK

LP –
OSK

NDK –
OSK

NDK –
OSK

Perfluorirane sestavine (PFC)

Perfluorooktan sulfonat (PFOS) 1763-23-1

Kalijeva sol 2795-39-3

Amonijeva sol 29081-56-9

Litijeva sol 29457-72-5

Dietanolaminska sol (DEA) 70225-39-5

Perfluorooktanojska kislina 
(PFOA)

335-67-1

(33
b)

Amonijev perfluorooktan 
(APFO) 

3825-26-1

- - ∑=0,3 ∑=0,3

Or. en

Obrazložitev

Predlog je povezan s predlogom spremembe 210. Emisije in uhajanje perfluoriranih sestavin 
(PFC) v vodo se bodo dolgoročno odpravile, predlagani okoljski standardi kakovosti pa 
zagotavljajo, da bo do leta 2015 s preprosto obdelavo, kot je obrežni filtrat, mogoče 
pridobivati pitno vodo iz evropskih površinskih voda, poplave ne bodo več onesnaževale 
kmetijskih zemljišč in ribe bodo primerne za prehrano ljudi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dan Jørgensen

Predlog spremembe 130
PRILOGA I, DEL 1, TABELA, OPOMBA 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
št. Ime snovi Številka CAS1 LP –

OSK21

LP –
OSK

NDK –
OSK 

NDK –
OSK 

21 Ta parameter je okoljski standard kakovosti, izražen z letno povprečno vrednostjo (OSK-
LP). 

Predlog spremembe Parlamenta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
št. Ime snovi Številka CAS1 LP –

OSK21

LP –
OSK

NDK –
OSK 

NDK –
OSK 

21 Ta parameter je okoljski standard kakovosti, izražen z letno povprečno vrednostjo (OSK-
LP). Vzorci prednostnih snovi ali onesnaževal, ki izvirajo iz uporab, zajetih v Direktivi 
91/414/EGS, se jemljejo v času uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog je povezan s predlogi sprememb 40, 52, 108 in 109 in se skuša izogniti nepotrebnemu 
zbiranju vzorcev v zimskih mesecih, ko se pesticidi ne uporabljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 131
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 1

1. Column 4 and 5: Skladnost z OSK-LP za 
katero koli površinsko vodno telo zahteva, 
da je aritmetična sredina koncentracij, 
izmerjenih v različnih časovnih obdobjih 
leta na katerem koli reprezentativnem 
merilnem mestu v vodnem telesu, pod 
standardom.

črtano

Or. nl
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Obrazložitev

V tem odstavku je ponovljeno to, kar je določeno v okvirni direktivi o vodah. V členih 2 in 4 te 
direktive je že opredeljena vloga, ki jo imajo okoljski standardi kakovosti pri doseganju 
okoljskih ciljev. Okvirna direktiva hkrati določa, kako je treba nadzorovati stanje vode. V 
delu A priloge I je tudi določeno, da so okoljski standardi kakovosti izraženi kot povprečna 
letna vrednost ali kot vrednost največje dovoljene koncentracije.  Zato odstavek 1 in 2 dela C 
priloge I nista potrebna in se ju lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Mulder in Jules Maaten

Predlog spremembe 132
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 2

2. Column 6 and 7: Skladnost z OSK-NDK 
za katero koli površinsko vodno telo 
pomeni, da koncentracije, izmerjene na 
katerem koli reprezentativnem merilnem 
mestu v vodnem telesu, ne smejo preseči 
standarda.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

V tem odstavku je ponovljeno to, kar je določeno v okvirni direktivi o vodah. V členih 2 in 4 
direktive o vodah je že določena vloga, ki jo imajo okoljski standardi kakovosti pri doseganju 
okoljskih ciljev. Okvirna direktiva hkrati določa, kako je treba nadzorovati stanje vode. V 
delu A priloge I je tudi določeno, da so okoljski standardi kakovosti izraženi kot povprečna 
letna vrednost ali kot vrednost največje dovoljene koncentracije. Zato odstavek 1 in 2 dela C 
priloge I nista potrebno in se ju lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 133
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Stolpec 7a: Skladnost z OSK v živih 
organizmih za katero koli površinsko vodno 
telo pomeni, da koncentracije, izmerjene v 
tkivu (mokra teža), ne smejo preseči 
standarda. Spremljanje poteka vsaj enkrat 
letno, razen če so na osnovi tehničnega 
znanja in strokovne ocene utemeljeni 
drugačni časovni presledki.
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Or. en

Obrazložitev

Zahteve o spremljanju, določene v okvirni direktivi o vodah, vključujejo jemanje vzorcev 
prednostnih snovi enkrat mesečno, razen če je na osnovi tehničnega znanja in strokovne 
ocene utemeljeno pogostejše jemanje vzorcev. Usedline in živi organizmi kopičijo matrike, 
zato vzorcev ni treba jemati tako pogosto kot v vodi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 134
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 2 B (novo)

2b. Stolpec 7b: Skladnost z OSK v 
usedlinah za katero koli površinsko vodno 
telo pomeni, da koncentracije, izmerjene v 
površinskih usedlinah (suha teža), ne smejo 
preseči standarda. Spremljanje poteka 
enkrat na tri leta, razen če so na osnovi 
tehničnega znanja in strokovne ocene 
utemeljeni drugačni časovni presledki.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve o spremljanju, določene v okvirni direktivi o vodah, vključujejo jemanje vzorcev 
prednostnih snovi enkrat mesečno, razen če je na osnovi tehničnega znanja in strokovne 
ocene utemeljeno pogostejše jemanje vzorcev. Usedline in živi organizmi kopičijo matrike, 
zato vzorcev ni treba jemati tako pogosto kot v vodi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 135
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1

3. Z izjemo kadmija, svinca, živega srebra 
in niklja (v nadaljevanju „kovine“) so 
okoljski standardi kakovosti (OSK), 
določeni v tej prilogi, izraženi kot skupne 
koncentracije v celotnem vzorcu vode. Pri 
kovinah se OSK nanašajo na raztopljene 
koncentracije, tj. raztopljena faza vzorca 
vode, pridobljena s filtriranjem preko 

3. Okoljski standardi kakovosti (OSK), 
določeni v tej prilogi, so izraženi kot skupne 
koncentracije v celotnem vzorcu vode.
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0,45 µm filtra ali kakršno koli enakovredno 
predobdelavo.

Or. en

Obrazložitev

Biološka razpoložljivost kovin ni statična, ampak se pod različnimi pogoji spreminja. V ribah 
se kopičijo velike količine kovin, ki lahko ogrožajo sposobnost razmnoževanja in razvoj larv. 
Tudi kovine morajo torej biti izražene kot skupne koncentracije za okoljske standarde 
kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 136
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1

3. Z izjemo kadmija, svinca, živega srebra
in niklja (v nadaljevanju „kovine“) so 
okoljski standardi kakovosti (OSK), 
določeni v tej prilogi, izraženi kot skupne 
koncentracije v celotnem vzorcu vode. Pri 
kovinah se OSK nanašajo na raztopljene 
koncentracije, tj. raztopljena faza vzorca 
vode, pridobljena s filtriranjem preko 
0,45 µm filtra ali kakršno koli enakovredno 
predobdelavo.

3. Okoljski standardi kakovosti (OSK), 
določeni v tej prilogi, so izraženi kot skupne 
koncentracije v celotnem vzorcu vode.

Or. en

Obrazložitev

Če se kovine merijo samo v raztopljeni koncentraciji, se lahko bistveno podceni vsebnost 
kovin v vzorcu vode, še toliko bolj, saj kovinski delci v usedlini lahko postanejo biološko 
uporabni, če se spremenijo pogoji površinske vode. Za okoljske standarde kakovosti je treba 
obravnavati celoten vzorec vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 137
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTVEK 2

Če koncentracije v naravnem okolju za 
kovine presegajo vrednost OSK ali če trdota 
vode, pH ali drugi parametri kakovosti vode 
vplivajo na biološko razpoložljivost kovin, 

Pri presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK se za kovine upoštevajo koncentracije 
v naravnem okolju in ustrezni parametri 
kakovosti vode (trdota vode, pH, raztopljeni 



AM\631286SL.doc 77/127 PE 378.727v01-00

SL

lahko države članice to upoštevajo pri 
presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK. Če se odločijo za to, je v skladu s 
členom 2(5) obvezna uporaba metod za 
izračun.

organski vodik), ki vplivajo na biološko 
razpoložljivost kovin. Če se vrednost OSK 
prekorači, je treba uporabiti metode za 
izračun iz člena 2(5). 

Or. en

Obrazložitev

Določba v predlogu Komisije ne more ustrezno obravnavati razmer, kjer so koncentracije 
nekoliko nižje od vrednosti okoljskih standardov kakovosti. V takem primeru ne bi bilo 
povsem smiselno prezreti vpliva koncentracij, saj se njihov vpliv v celoti upošteva le, če so 
koncentracije nekoliko višje od ustrezne vrednosti okoljskih standardov kakovosti. Določbo je 
torej treba razširiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 138
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Če koncentracije v naravnem okolju za 
kovine presegajo vrednost OSK ali če trdota 
vode, pH ali drugi parametri kakovosti vode 
vplivajo na biološko razpoložljivost kovin, 
lahko države članice to upoštevajo pri 
presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK. Če se odločijo za to, je v skladu s 
členom 2(5) obvezna uporaba metod za 
izračun.

Če naravne koncentracije kovin v vodi, živih 
organizmih ali usedlinah presegajo 
vrednost OSK ali če trdota vode, pH ali 
drugi parametri kakovosti vode vplivajo na 
biološko razpoložljivost kovin, lahko države 
članice to upoštevajo pri presoji izidov 
spremljanja v primerjavi z OSK. Če se 
odločijo za to, je treba uporabiti metode za 
izračun iz člena 2(5).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je treba vrednosti OSK določiti za matriko, v kateri 
živijo najbolj občutljivi organizmi: za vodo, če so najobčutljiveši vodni živi organizmi, za 
usedline, če v njih živijo najbolj občutljivi organizmi, in za žive organizme, če so npr. sesalci 
ali ljudje tisti, ki so zaradi sekundarne zastrupitve najbolj občutljivi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 139
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2
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Če koncentracije v naravnem okolju za 
kovine presegajo vrednost OSK ali če trdota 
vode, pH ali drugi parametri kakovosti vode 
vplivajo na biološko razpoložljivost kovin, 
lahko države članice to upoštevajo pri 
presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK. Če se odločijo za to, je v skladu s 
členom 2(5) obvezna uporaba metod za 
izračun.

Koncentracije v naravnem okolju za kovine 
se pripišejo vrednostim OSK. Poleg tega 
velja, da če trdota vode, pH ali drugi 
parametri kakovosti vode vplivajo na 
biološko razpoložljivost kovin, lahko države 
članice to upoštevajo pri presoji izidov 
spremljanja v primerjavi z OSK. Če se 
odločijo za to, je v skladu s členom 2(5) 
obvezna uporaba metod za izračun. Pri 
določitvi naravnih koncentracij kovin v 
celinskih površinskih vodah in obalnih 
vodah se upoštevajo zlasti tla in naravno 
izpiranje v povodjih. Države članice v 
svojih načrtih za upravljanje povodij 
poročajo o koncentraciji kovin v naravnem 
okolju in o tem, kako so bile te 
koncentracije upoštevane pri primerjavi 
rezultatov z okoljskimi standardi kakovosti.

Or. fi

Obrazložitev

Naravne koncentracije kovin v površinskih in obalnih vodah se na ravni EU med enim in 
drugim zemljepisnim področjem močno razlikujejo. Okoljski standardi kakovosti morajo pri 
vsakem povodju upoštevati tiste kovine, ki pridejo v vodo iz tal in kot posledica naravnega 
izpiranja. Glede postopkov, ki jih je treba uporabljati za vključitev koncentracij v naravnem 
okolju v okoljske standarde kakovosti za kovine, ni bilo doseženo skupno znanstveno soglasje. 
Zato na ravni EU ne bi smeli uvajati skupnega pravno zavezujočega računskega postopka, 
države članice pa bi morale biti dolžne Komisiji v svojih načrtih za upravljanje vodnega 
okolja poročati, kako so  koncentracije kovin v naravnem okolju upoštevale pri primerjavi 
rezultatov z okoljskimi standardi kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 140
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Če koncentracije v naravnem okolju za 
kovine presegajo vrednost OSK ali če trdota 
vode, pH ali drugi parametri kakovosti vode 
vplivajo na biološko razpoložljivost kovin, 
lahko države članice to upoštevajo pri 
presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK. Če se odločijo za to, je v skladu s 

Če naravne koncentracije kovin presegajo 
vrednost OSK ali če trdota vode, pH ali 
drugi parametri kakovosti vode vplivajo na 
biološko razpoložljivost kovin, lahko države 
članice to upoštevajo pri presoji izidov 
spremljanja v primerjavi z OSK. Če se 
odločijo za to, je treba uporabiti
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členom 2(5) obvezna uporaba metod za 
izračun.

metodologije za izračun iz člena 2(5).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je pojasniti in zagotoviti skladnost z Laperrouzejevim predlogom spremembe 
6, ki spreminja člen 2(3)(2), ki se sklicuje na točko 3 dela C Priloge I. Zaradi jasnosti naj se v 
predlogu in v Prilogi uporabi enako besedišče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 141
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 1 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklor X

Or. en

Obrazložitev

Alaklor je pesticid, čigar splošna uporaba v EU ni več dovoljena. Alaklor je rakotvorna snov, 
ki bi lahko škodila ribam in drugim vodnim organizmom, zato ga je treba opredeliti kot 
prednostno nevarno snov, saj bodo zgolj nične emisije preprečile dolgoročne škodljive 
učinke.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 142
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 1 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklor X

Or. en

Obrazložitev

Alaklor je pesticid, čigar splošna uporaba v EU ni več dovoljena. Alaklor je rakotvorna snov, 
ki bi lahko škodila ribam in drugim vodnim organizmom, zato ga je treba opredeliti kot 
prednostno nevarno snov, saj bodo zgolj nične emisije preprečile dolgoročne škodljive 
učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 143
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 3 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Atrazinu je bil status znižan na prednostno snov zaradi političnih in ne znanstvenih razlogov. 
Atrazin je povzročitelj endokrinih motenj, kar je enako zaskrbljujoče. Komisija v svoji presoji 
vplivov navaja, da bi ga bilo mogoče po mnenju strokovnjakov opredeliti kot prednostno 
nevarno snov, saj je enako zaskrbljujoč, vendar zaradi morebitnih posledic take odločitve 
tega ni storila, kar ogroža že same določbe okvirne direktive o vodah. Atrazin bi bilo torej 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 144
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 3 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Atrazin je pesticid, čigar splošna uporaba ni več dovoljena, vendar so v različnih državah 
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članicah določene uporabe bistvenega pomena še vedno dovoljene, npr. kot herbicid za 
sladko koruzo.Atrazin ima podobne lastnosti kot hormoni, zaradi česar lahko ovira 
sposobnost razmnoževanja in razvoj rib ter ga je zato treba opredeliti kot prednostno nevarno 
snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 145
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 3 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Atrazin je pesticid, čigar splošna uporaba ni več dovoljena, vendar so v različnih državah 
članicah določene uporabe bistvenega pomena še vedno dovoljene, npr. kot herbicid za 
sladko koruzo. Atrazin je zato treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 146
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 3 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Atrazin je pesticid, razvrščen med mutagene in rakotvorne snovi. Uporaba in vdihavanje 
atrazina sta nevarna. V primeru stalne izpostavljenosti ni mogoče izključiti določenega 
tveganja raka. Atrazin je zato treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 147
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 12 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en
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Obrazložitev

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) je industrijska kemikalija velikega obsega, ki se skoraj 
izključno uporablja za mehčanje PVC-ja in je v okolju zelo razširjena. Di(2-etilheksil) ftalat 
(DEHP) je uradno razvrščen med snovi, strupene za razmnoževanje. Znanstveni odbor 
Evropske komisije je ugotovil, da je DEPH razmeroma obstojen v aerobnih tleh in usedlinah 
ter zelo obstojen v anaerobnih pogojih in ga je zato treba opredeliti kot prednostno nevarno 
snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax, Andres Tarand

Predlog spremembe 148
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 12 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) je zelo razširjena industrijska kemikalija, proizvedena kot 
mehčalec plastike, ki jo je treba v skladu z direktivo REACH registrirati v treh letih in pol. 
DEHP izpolnjuje merila iz direktive REACH in spada pod sistem registracije, ker škoduje 
razmnoževanju in nerojenim otrokom ter s tem resno ogroža ribe, preko prehranjevalne 
verige pa tudi zdravje ljudi. Ker je v okolju tako močno razširjen, ga je treba opredeliti kot 
prednostno nevarno snov. Kopiči v usedlinah in živih organizmih, saj je zelo lipofilen. 
Komisija OSPAR je DEPH vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno 
obravnavane, sodi pa tudi med prednostne skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za 
Baltsko morje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 149
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 12 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) je zelo razširjena industrijska kemikalija, proizvedena kot 
mehčalec plastike, ki jo je treba v skladu z direktivo REACH registrirati v treh letih in pol. 
DEHP ogroža razmnoževanje in škoduje nerojenim otrokom ter s tem resno ogroža ribe, 
preko prehranjevalne verige pa tudi zdravje ljudi. Ker je v okolju tako močno razširjen, ga je 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov. Kopiči v usedlinah in živih organizmih, saj je 
zelo lipofilen. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam kemikalij, ki jih je treba 
prednostno obravnavati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 150
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 12 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov
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(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) je zelo razširjena industrijska kemikalija, proizvedena kot 
mehčalec plastike, ki jo je treba v skladu z direktivo REACH registrirati v treh letih in pol. 
DEHP ogroža razmnoževanje in škoduje nerojenim otrokom ter s tem resno ogroža ribe, 
preko prehranjevalne verige pa tudi zdravje ljudi. Ker je v okolju tako močno razširjen, ga je 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov. Kopiči v usedlinah in živih organizmih, saj je 
zelo lipofilen. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam kemikalij, ki jih je treba 
prednostno obravnavati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 151
PRILOGA II, 

Priloga X, vrstica 12 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) X
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Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ocene tveganja iz Uredbe Sveta 793/93/EGS o oceni in nadzoru tveganja, ki ga 
predstavljajo obstoječe snovi, za organizme v usedlinah obstaja določeno tveganje, saj se 
DEPH zaradi svojega lipofilnega značaja kopiči v usedlinah in živih organizmih. Poleg tega 
je DEPH razvrščen kot strupen za razmnoževanje iz kategorije 2 in zato izpolnjuje merila iz 
direktive REACH ter zanj velja sistem registracije. DEPH je zato treba opredeliti kot 
prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 152
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 13 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Diuron je herbicid, ki se veliko uporablja npr. za rastlinje na železniških progah in za 
katerega v EU še vedno ne velja splošna prepoved. Diuron je rakotvoren in strupen za 
razmnoževanje ter onesnažuje podzemno vodo, zato ga treba opredeliti kot prednostno 
nevarno snov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 153
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 13 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Diuron je herbicid, ki se veliko uporablja npr. za rastlinje na železniških progah in za 
katerega v EU še vedno ne velja splošna prepoved. Diuron je rakotvoren in strupen za 
razmnoževanje ter onesnažuje podzemno vodo, zato ga treba opredeliti kot prednostno 
nevarno snov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 154
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 20 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. en

Obrazložitev

Svinec je obstojen, kopičil naj bi se v mehkužcih in je zelo strupen. Komisija OSPAR je svinec 
vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med 
prednostne skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltsko morje. Svinec je torej 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov, čigar emisije in izpuste je treba postopno 
odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax, Andres Tarand

Predlog spremembe 155
PRILOGA II 

PRILOGA X, vrstica 20 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. en

Obrazložitev

Ko se svinec razširi v okolje, ostane v ekosistemih stoletja, kopiči se npr. v mehkužcih in je 
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zelo strupen. Komisija OSPAR je svinec vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti 
prednostno obravnavane, sodi pa tudi med prednostne skupine HELCOM, ki zajemajo 
škodljive snovi za Baltsko morje. Svinec je torej treba opredeliti kot prednostno nevarno snov, 
čigar emisije in izpuste je treba postopno odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 156
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 20 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. en

Obrazložitev

Svinec je obstojen, kopičil naj bi se v mehkužcih in je zelo strupen. Komisija OSPAR je svinec 
vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med 
prednostne skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltiko morje. Svinec je torej 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov, čigar emisije in izpuste je treba postopno 
odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 157
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 20 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. en

Obrazložitev

Svinec je opredeljen kot obstojen, ugotovljeno je, da se kopiči v mehkužcih, in je zelo strupen. 
Komisija v svoji presoji iz leta 2001 navaja, da je svinec dovolj zaskrbljujoč, da ga je treba 
opredeliti kot prednostno nevarno snov, vendar zaradi družbeno-gospodarskih posledic take 
odločitve tega ni storila. Za opredeljevanje prednostnih nevarnih snovi okvirna direktiva o 
vodah takega kriterija ne vsebuje in se zato ne uporablja. Svinec in njegove spojine bi bilo 
torej treba opredeliti kot prednostne nevarne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 158
PRILOGA II, 

Priloga X, vrstica 20 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine

Predlog spremembe Parlamenta
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Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. en

Obrazložitev

Svinec je bil zaradi svojih znanih intrinzičnih lastnostih, kot ena najbolj strupenih kovin, 
najprej opredeljen kot prednostna nevarna snov (delovni dokument Komisije 
ENV/191000/01). Svinec najdemo v dveh mednarodnih sporazumih: protokolu o težkih 
kovinah h Konvenciji Ekonomske komisije OZN o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja in seznamu kemikalij Konvencije OSPAR, ki morajo biti prednostno obravnavane.
Svinec ustreza merilom za določitev obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi, je 
nevrotoksičen in strupen za razmnoževanje, zato ga je treba opredeliti kot prednostno 
nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 159
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 22 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen X

Or. en

Obrazložitev

Naftalen je industrijska kemikalija, ki se med drugim uporablja pri proizvodnji barvil in 
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pigmentov ter pri oblikovanju pesticidov. Naftalen je rakotvoren in nevtrotoksičen, vendar ga 
najdemo tudi v naravi. Zaradi njegovega strupenega učinka na vodne organizme, tudi v 
majhnih koncentracijah, je naftalen treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 160
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 22 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen X

Or. en

Obrazložitev

Naftalen je industrijska kemikalija, ki se med drugim uporablja pri proizvodnji barvil in 
pigmentov ter pri oblikovanju pesticidov. Naftalen je rakotvoren in nevtrotoksičen, vendar ga 
najdemo tudi v naravi. Zaradi svojega strupenega učinka na vodne organizme, tudi v majhnih 
koncentracijah, je naftalen treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 161
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 25 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol
140-66-9 - (para-tert-oktilfenol)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol X
140-66-9 - (para-tert-oktilfenol) X

Or. fr/en

Obrazložitev

Oktilfenol je industrijska kemikalija, ki je relativno poceni. Njegova uporaba za raztapljanje 
pesticidov je od leta 2005 prepovedana, vendar se njegova industrijska uporaba nadaljuje, 
čeprav ima oktilfenol morda podobne lastnosti kot estrogeni. Komisija OSPAR ga je vključila 
na svoj seznam kemikalij, ki jih je treba prednostno obravnavati. Zaradi toksičnega učinka na 
vodne organizme je oktilfenol opredeljen kot prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 162
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 25 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol X
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Or. en

Obrazložitev

Oktilfenol je bil opredeljen kot snov, ki predstavlja morebitno tveganje za svežo vodo in 
morsko okolje, in ima najverjetneje podobne lastnosti kot estrogeni. Oktilfeonl je zato treba 
opredeliti kot prednostno nevarno snov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax, Andres Tarand

Predlog spremembe 163
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 27 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

V EU je uporaba pentaklorofenola kot pesticida že prepovedana, vendar se kot industrijska 
kemikalija še vedno lahko uporablja pri obdelavi lesa (postopek zaščite lesa) in pri nekaterih 
postopkih v industrijskih obratih. Pentaklorofenol najverjetneje povzroča raka pri ljudeh in 
ima podobne lastnosti kot hormoni. Komisija OSPAR je pentaklorofenol vključila na svoj 
seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med prednostne 
skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltsko morje. Zaradi svojega strupenega 
učinka na vodne organizme je treba pentaklorofenol opredeliti kot prednostno nevarno snov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 164
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 27 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

V EU je uporaba pentaklorofenola kot pesticida že prepovedana, vendar se kot industrijska 
kemikalija še vedno lahko uporablja pri obdelavi lesa (postopek zaščite lesa) in pri nekaterih 
postopkih v industrijskih obratih. Pentaklorofenol najverjetneje povzroča raka pri ljudeh in 
ima podobne lastnosti kot hormoni. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam kemikalij, 
ki jih je treba prednostno obravnavati. Zaradi svojega strupenega učinka na vodne organizme 
je treba pentaklorofenol opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 165
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 27 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklorofenol
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

V EU je uporaba pentaklorofenola kot pesticida že prepovedana, vendar se kot industrijska 
kemikalija še vedno lahko uporablja pri obdelavi lesa (postopek zaščite lesa) in pri nekaterih 
postopkih v industrijskih obratih. Pentaklorofenol najverjetneje povzroča raka pri ljudeh in 
ima podobne lastnosti kot hormoni. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam kemikalij, 
ki jih je treba prednostno obravnavati. Zaradi svojega strupenega učinka na vodne organizme 
je treba pentaklorofenol opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 166
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 29 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en
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Obrazložitev

Simazinu je bil status znižan na prednostno snov zaradi političnih in ne znanstvenih razlogov. 
Simazin je povzročitelj endokrinih motenj, kar je enako zaskrbljujoče. Komisija v svoji presoji 
vplivov navaja, da bi ga bilo mogoče po mnenju strokovnjakov opredeliti kot prednostno 
nevarno snov, saj je enako zaskrbljujoč, vendar zaradi morebitnih posledic take odločitve 
tega ni storila. To ogroža že same določbe okvirne direktive o vodah. Simazin bi bilo torej 
treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 167
PRILOGA II, 

Priloga X, vrstica 29 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Simazin je uvrščen med rakotvorne snovi, je za vodne organizme zelo strupen in ima 
najverjetneje hormonom podobne lastnosti, zato ga je treba opredeliti kot prednostno nevarno 
snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 168
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 31 (Direktiva 2000/60/ES)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Triklorobenzen je verjetno obstojen in bioakumulativen ter uvrščen med strupene snovi, kar je 
enako zaskrbljujoče. Komisija v svoji presoji vplivov navaja, da bi ga bilo mogoče po mnenju 
strokovnjakov opredeliti kot prednostno nevarno snov, saj je enako zaskrbljujoč, vendar 
zaradi morebitnih posledic take odločitve tega ni storila.To ogroža že same določbe okvirne 
direktive o vodah. Triklorobenzen bi bilo torej treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 169
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 31 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta
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Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Triklorobenzen ustreza merilom za določitev obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi. 
Na podlagi ocene tveganja iz Uredbe Sveta 793/93/EGS o oceni in nadzoru tveganja, ki ga 
predstavljajo obstoječe snovi, so za vodno okolje potrebni ukrepi za zmanjševanje tveganja. 
Poleg tega naj bi se triklorobenzen kot obstojno organsko onesnaževalo nadalje preučeval in 
ga je zato treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 170
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 33 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Trifluralin je obstojen v usedlinah in v zemlji in večinoma velja, da je verjetno 
bioakumulativen in strupen. Zato ga je treba v skladu z opredelitvami za "nevarne snovi" v 
členu 2(29) okvirne direktive o vodah opredeliti kot prednostno nevarno snov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 171
PRILOGA II 

Priloga X, vrstica 33 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Trifluralin je herbicid, ki se veliko uporablja in je domnevno rakotvoren. V nekaterih državah 
se njegova uporaba povečuje, medtem ko je v drugih prepovedana zaradi njegovih lastnosti 
obstojne strupene snovi, ki se kopiči v organizmih - obstojen je lahko več kot 100 let - in 
nevarnosti, ki jo predstavlja za ekosisteme, vključno za ribe in posledično za človekovo 
zdravje; v EU je njegovo omejevanje v teku. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam 
kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane. Zato se trifluralin opredeli kot prednostna 
nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 172
PRILOGA II, 

Priloga X, vrstica 33 (Direktiva 2000/60/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Trifluralin je razvrščen kot obstojna in strupena snov, ki se kopiči v organizmih (PBT), ter je 
v nekaterih državah že prepovedan. Zelo je bioakumulativen in strupen, za ljudi verjetno 
rakotvoren in domnevno povzroča endokrine motnje, zato ga je treba predeliti kot prednostno 
nevarno snov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 173
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 a (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de

Obrazložitev

Gre za rentgensko kontrastno sredstvo, ki se dobro topi v vodi in je v vodnem okolju zelo 
obstojno. Za to snov doslej še nikjer v EU niso bili sprejeti omejevalni ukrepi. Precejšnje 
koncentracije amidotrizoata najdemo med drugim v Renu, Donavi in Elbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 174
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 b (novo) (Direktiva 2000/60/ES)
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

AMPA je glavni metabolit herbicida "glifosat" in prihaja iz industrijskih virov. Ni dovolj 
podatkov o škodljivosti AMPA.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 175
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 c (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Preveriti je treba, ali je to prednostno snov mogoče opredeliti kot prednostno nevarno 
snov. Komisija bo najpozneje 12 mesecev od začetka veljave te direktive Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlagala dokončno razvrstitev te snovi brez poseganja v časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. en

Obrazložitev

Benzaton je zelo razširjen herbicid, ki se v velikih koncentracijah nahaja v površinskih vodah. 
Zelo je obstojen in treba ga je dodati na seznam prednostnih snovi. Komisija bi morala 
pripraviti zakonodajni predlog in ugotoviti, ali je bentazon prednostno nevaren.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 176
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 d (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

Bentazon je herbicid, ki se uporablja v velikih količinah in ki ga najdemo v visokih 
koncentracijah v površinskih vodah. Bentazon je zelo odporen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 177
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 e (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

(*****) Preveriti je treba, ali je to prednostno snov mogoče opredeliti kot prednostno nevarno 
snov. Komisija bo najpozneje 12 mesecev od začetka veljave te direktive Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlagala dokončno razvrstitev te snovi brez poseganja v časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. en



AM\631286SL.doc 105/127 PE 378.727v01-00

SL

Obrazložitev

Bisfenol A se v velikih koncentracijah najde v različnih rekah, kot so Laba, Ren in Donava. 
Pomembno je, da se proti izpustom, emisijam in uhajanju karbamazepina v površinske vode 
sprejmejo ukrepi na ravni EU. Dodati ga je treba na seznam prednostnih snovi.  Bisfenol A 
morda povzroča endokrine motnje, zato bi Komisija morala pripraviti zakonodajni predlog in 
ugotoviti, ali je prednostno nevaren.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 178
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 f (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de

Obrazložitev

Bisfenol A se v industrijski kemiji med drugim uporablja za epoksidno smolo (za lake, lepila). 
Precejšnje koncentracije te snovi že leta najdemo v Elbi, Renu in Donavi. Bisfenol A povzroča 
endokrine motnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 179
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 g (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr
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Obrazložitev

4 4'-bifenol se uporablja v  formulacijah kozmetičnih izdelkov za zaščito pred soncem in 
razkuževal. Ni takoj biorazgradljiv, ima srednje velik potencial za kopičenje v organizmih v 
okolju in povzroča endokrine motnje. Zato ga je treba opredeliti kot prednostno nevarno 
snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 180
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 h (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33h) 298-46-4 Karbamazepin

Or. en

Obrazložitev

Karbamazepin je aktivna snov, ki se uporablja kot zdravilo proti epilepsiji. V velikih 
koncentracijah ga najdemo v različnih rekah, kot so Laba, Ren in Donava. Zelo dobro se topi 
v vodi in je obstojen. Pomembno je, da se proti izpustom, emisijam in uhajanju 
karbamazepina v površinske vode sprejmejo ukrepi na ravni EU. Dodati ga je treba na 
seznam prednostnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 181
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 i (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de
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Obrazložitev

Precejšnje koncentracije zdravilne učinkovine karbamazepin (antileptik), ki je v EU močno 
razširjena, že leta najdemo v Elbi, Renu in Donavi. Karbamazepin se dobro topi v vodi in je 
zelo obstojen. Za to snov doslej še nikjer v EU niso bili sprejeti omejevalni ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 182
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 j (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Klotrimazol je fungicid, ki se uporablja v humani medicini in veterini. Je snov s podobnimi 
lastnostmi kot so hormoni in predstavlja veliko tveganje za okolje. Ker je enako zaskrbljujoč, 
bi ga kot povzročitelja endokrinih motenj bilo treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 183
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 k (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X

Or. fr
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Obrazložitev

Klotrimazol je fungicid, ki se uporablja v humani medicini in veterini. Je snov s podobnimi 
lastnostmi, kot so hormoni, in predstavlja veliko tveganje za okolje.  Komisija OSPAR ga je 
vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane. Zato se 
klotrimazol opredeli kot prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax and Andres Tarand

Predlog spremembe 184
PRILOGA II

Priloga X, vrstica l (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Dibutilftalat mehča plastiko, zelo je strupen za vodne organizme in razvrščen kot strupen za 
razmnoževanje iz kategorije 2. Komisija OSPAR je dibutilftalat vključila na svoj seznam 
kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med prednostne skupine 
HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltsko morje. Treba ga je postopno opustiti  in 
opredeliti kot prednostno nevarno snov, čigar emisije in izpuste je treba postopno odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 185
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 m (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33m) 15307-86-5 Diklofenak
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Or. en

Obrazložitev

Diklofenak je aktivna snov, ki se uporablja kot zdravilo proti revmi. V velikih koncentracijah 
ga najdemo v različnih rekah, kot so Laba, Ren in Donava. Zelo dobro se topi v vodi in je 
obstojen. Pomembno je, da se proti izpustom, emisijam in uhajanju karbamazepina v 
površinske vode sprejmejo ukrepi na ravni EU. Dodati ga je treba na seznam prednostnih 
snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 186
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 n (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de

Obrazložitev

Precejšnje koncentracije zdravilne učinkovine diklofenak (antileptika), ki je v EU močno 
razširjena, že leta najdemo v Elbi, Renu in Donavi. Diklofenak se dobro topi v vodi in je zelo 
obstojen. Za to snov doslej še nikjer v EU niso bili sprejeti omejevalni ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 187
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 o (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov
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(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. fr

Obrazložitev

Dikofol je arkaricid, ki se uporablja za sadje in za katerega so bile v EU delne omejitve 
uvedene že leta 1979 (Direktiva 79/117/EGS). Odločitev za popolno prepoved se pričakuje v 
letu 2007, kar bi lahko privedlo do prenehanja vseh uporab do leta 2010. Dikofol je 
nevrotoksičen in domnevno povzroča endokrine motnje, s tem pa probleme pri reprodukciji;
je toksičen. Dikofol je zelo strupen za vodne organizme, vključno z ribami, kot so atlantski 
ostrigar, sončni ostriž, črnoglavi pisanec in kalifornijska postrv, pa tudi kozica, biserjasti 
krapič in zarodek ličinke ameriške koritaste ostrige. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj 
seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane. Dikofol je opredeljen kot 
prednostna nevarna snov.
.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 188
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 p (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. en

Obrazložitev

Dikofol je arkaricid, ki se uporablja na sadju in za katerega so bile v EU delne omejitve 
uvedene že leta 1979. Dikofol je nevrotoksičen in domnevno povzroča endokrine motnje, s tem 
pa probleme pri reprodukciji in je strupen. Ker je enako zaskrbljujoč bi ga bilo treba 
opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 189
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 q (novo) (Direktiva 2000/60/ES)
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

Ti dve sestavljeni snovi sta že nekaj let prisotni v vseh rekah, ki vsebujejo mnogo industrijskih 
odplak, kot sta Ren in Donava. Sta zelo obstojni in težko biološko razgradljivi. Na evropski 
ravni ni nikakršnih ukrepov za njuno zmanjšanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 190
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 r (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

Ti dve sestavljeni snovi sta že nekaj let prisotni v vseh rekah, ki vsebujejo mnogo industrijskih 
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odplak, kot sta Ren in Donava. Sta zelo obstojni in težko biološko razgradljivi. Na evropski 
ravni ni nikakršnih ukrepov za njuno zmanjšanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 191
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 s (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

(*****) Preveriti je treba, ali je to prednostno snov mogoče opredeliti kot prednostno nevarno 
snov. Komisija bo najpozneje 12 mesecev od začetka veljave te direktive Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlagala dokončno razvrstitev te snovi brez poseganja v časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. en

Obrazložitev

ETBE se dodaja gorivu. Zelo dobro se topi v vodi in je močno obstojen. Dodati ga je treba na 
seznam prednostnih snovi.  Komisija bi morala pripraviti zakonodajni predlog in ugotoviti, 
ali je ETBE prednostno nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 192
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 t (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
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Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

ETBE je sredstvo, uporabljeno kot dodatek gorivom/nafti. V Združenih državah Amerike je v 
nekaterih primerih že nekaj časa prepovedano. Problem je poznan že dlje časa, ker sta obe 
snovi zelo topni v vodi in zelo obstojni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 193
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 u (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33u) 57-12-5 Prosti cianid

Or. en

Obrazložitev

Cianid je zelo strupen, okolju nevaren, zlasti za vodno življenje. Cianidne soli, ki se topijo v 
vodi (natrijev cianid), nekatere države članice uporabljajo v rudarstvu, zlasti pri pridobivanju 
zlata za luženje v odprtih rudnikih.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 194
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 v (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosat (X)(*****)
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(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

Glifosat je herbicid, ki se uporablja v velikih količinah in ki ga najdemo v visokih 
koncentracijah v površinskih vodah. O njegovi škodljivosti ni dovolj podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 195
PRILOGA II

Priloga X, vrstica w (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

HHCB je policiklični mošus, ki se uporablja pri nizkocenovni proizvodnji dišav in se v EU 
proizvaja v več kot 1000 tonah letno. Ni takoj biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje 
v mastnem tkivu in najverjetneje povzroča endokrine motnje, zato ga je treba postopno 
opustiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 196
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 x (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta



AM\631286SL.doc 115/127 PE 378.727v01-00

SL

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de

Obrazložitev

Gre za rentgensko kontrastno sredstvo, ki se dobro topi v vodi in je v vodnem okolju zelo 
obstojno. Za to snov doslej še nikjer v EU niso bili sprejeti omejevalni ukrepi. Precejšnje 
koncentracije jopamidola najdemo med drugim v Renu, Donavi in Elbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 197
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 y (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Preveriti je treba, ali je to prednostno snov mogoče opredeliti kot prednostno nevarno 
snov. Komisija bo najpozneje 12 mesecev od začetka veljave te direktive Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlagala dokončno razvrstitev te snovi brez poseganja v časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. en

Obrazložitev

Mekoprop je zelo razširjen herbicid, ki se v velikih koncentracijah nahaja v površinskih 
vodah. Zelo je obstojen. Dodati ga je treba na seznam prednostnih snovi.  Komisija bi morala 
pripraviti zakonodajni predlog in ugotoviti, ali je mekoprop prednostna nevarna snov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 198
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 z (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

Mekoprop (MCPP) je herbicid, ki se uporablja v velikih količinah in ki ga najdemo v visokih 
koncentracijah v površinskih vodah. Je zelo obstojen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 199
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 aa (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metilbenziliden kamfor X

Or. en

Obrazložitev

4-metilbenziliden kamfor se uporablja v proizvodnji kozmetičnih izdelkov za zaščito pred 
soncem.  Ni takoj biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje v organizmih v okolju in 
povzroča endokrine motnje. Zato ga je treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 200
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ab (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenziliden kafra X

Or. fr

Obrazložitev

4'-metilbenziliden kafra se uporablja v formulacijah kozmetičnih izdelkov za zaščito pred 
soncem.  Ni takoj biorazgradljiv in ima visok potencial kopičenja v organizmih v okolju, 
povzroča pa tudi endokrine motnje, katerih posledica je zapoznela puberteta pri podganjih 
samcih, ter vpliva na reproduktivne organe druge generacije. Zato ga je treba opredeliti kot 
prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 201
PRILOGA II

Priloga X, vrstica ac (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Mošusov keton X

Or. en

Obrazložitev

Mošusov keton je dišava, ki se uporablja pri proizvodnji kozmetičnih izdelkov. Ni takoj 
biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje v organizmih v okolju in njegov razgradni 
produkt povzroča endokrine motnje. Zato ga je treba postopno opustiti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 202
PRILOGA II

Priloga X, vrstica ad (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(ad) 81-15-2 201-329-4 Mošusov ksilen X

Or. en

Obrazložitev

Mošusov ksilen je dišava, ki se uporablja v proizvodnji mil in detergentov. Ni takoj 
biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje v organizmih v okolju, njegov razgradni 
produkt pa povzroča endokrine motnje. Komisija OSPAR je mošusov ksilen vključila na svoj 
seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med prednostne 
skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltsko morje. Zato ga je treba postopno 
opustiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax and Andres Tarand

Predlog spremembe 203
PRILOGA II

Priloga X, vrstica ae (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Mošusov ksilen X

Or. en

Obrazložitev

Mošusov ksilen je dišava, ki se uporablja v proizvodnji mil in detergentov. Ni takoj 
biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje v organizmih v okolju, njegov razgradni 
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produkt pa povzroča endokrine motnje. Komisija OSPAR je mošusov ksilen vključila na svoj 
seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane, sodi pa tudi med prednostne 
skupine HELCOM, ki zajemajo škodljive snovi za Baltsko morje. Zato ga je treba postopno 
opustiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 204
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 af (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

(*****) Preveriti je treba, ali je to prednostno snov mogoče opredeliti kot prednostno nevarno 
snov. Komisija bo najpozneje 12 mesecev od začetka veljave te direktive Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlagala dokončno razvrstitev te snovi brez poseganja v časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. en

Obrazložitev

MTBE se dodaja gorivu. Zelo dobro se topi v vodi in je močno obstojen. Dodati ga je treba na 
seznam prednostnih snovi.  Komisija bi morala pripraviti zakonodajni predlog in ugotoviti, 
ali je MTBE prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 205
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ag (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
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(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija naslavlja na Evropski parlament in Svet predlog 
pred dokončno klasifikacijo te snovi najkasneje 12 mesecev po sprejetju tega seznama.
Ponovna obravnava ne vpliva na časovni razpored, ki je predviden v členu 16 Direktive 
2000/60/ES za predloge Komisije o nadzoru.

Or. fr

Obrazložitev

MTBE je sredstvo, uporabljeno kot dodatek gorivom/nafti. V Združenih državah Amerike je v 
nekaterih primerih že nekaj časa prepovedano. Problem je poznan že dlje časa, ker je MTBE 
zelo topen v vodi in zelo obstojen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 206
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ah (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. de

Obrazložitev

Snov spada v skupino organskih sulfonskih kislin, ki se v industrijski kemiji uporabljajo v 
postopkih sinteze. Naftalin-1,5-disulfonat je zelo odporen in že leta najdemo precejšnje 
koncentracije te snovi v Elbi, Renu in Donavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 207
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ai (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta



AM\631286SL.doc 121/127 PE 378.727v01-00

SL

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoksicinamat X

Or. en

Obrazložitev

Oktil-metoksicinamat se uporablja v proizvodnji kozmetičnih izdelkov za zaščito proti soncu 
in je v Evropi proizveden v zelo velikih količinah – približno 5000 ton letno.  Ni takoj 
biorazgradljiv, ima visok potencial za kopičenje v organizmih v okolju in naj bi povzročal 
endokrine motnje. Zato ga je treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 208
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 aj (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoksicinamat X

Or. fr

Obrazložitev

Oktil-metoksicinamat se uporablja v formulacijah kozmetičnih izdelkov za zaščito proti soncu 
in je v Evropi proizveden v zelo velikih količinah - približno 5000 ton letno. Ni takoj 
biorazgradljiv in ima visok potencial kopičenja v organizmih v okolju ter domnevno povzroča 
endokrine motnje, zaradi česar bi moral biti opredeljen kot prednostna nevarna snov.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 209
PRILOGA II

Priloga X, vrstica ak (novo) (Direktiva 2000/60/ES)
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(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

Perfluorirane sestavine (PFCs)

Perfluorooktan sulfonat (PFOS)
Kalijeva sol
Amonijeva sol
Litijeva sol
Dietanolaminska sol (DEA)

Perfluorooktanojska kislina 
(PFOA)

Amonijev perfluorooktan 
(APFO)

X

Or. en

Obrazložitev

Vse snovi skupine perfluoriranih sestavin (PFC) se v okolju razgradijo na perfluorooktan 
sulfonate (PFOS) ali perfluorooktanojske kisline (PFOA), ki niso zgolj obstojne in 
bioakumulativne, temveč tudi rakotvorne. PFOS in PFOA niso več razgradljive. EU je 
nedavno omejila uporabo PFOS v industriji, vse ostale sestavine pa so še naprej dovoljene. 
Dekontaminacija okužene vode s perfluoriranimi sestavinami (PFC) je zelo draga. Komisija 
OSPAR je PFOS že vključila na svoj seznam kemikalij, za katere je treba čim prej ukrepati. 
Celotno skupino perfluoriranih sestavin (PFC) je treba obravnavati kot prednostne nevarne 
snovi v vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 210
PRILOGA II

Priloga X, vrstica al (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov
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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

Perfluorirane sestavine (PFCs)

Perfluorooktan sulfonat (PFOS)
Kalijeva sol
Amonijeva sol
Litijeva sol
Dietanolaminska sol (DEA)

Perfluorooktanojska kislina 
(PFOA)

Amonijev perfluorooktan 
(APFO) 

X

Or. en

Obrazložitev

Vse snovi skupine perfluoriranih sestavin (PFC) se v okolju razgradijo na perfluorooktan 
sulfonate (PFOS) ali perfluorooktanojske kisline (PFOA), ki niso zgolj obstojne in 
bioakumulativne, temveč tudi rakotvorne. PFOS in PFOA niso več razgradljive. EU je 
nedavno omejila uporabo PFOS v industriji, vse ostale sestavine pa so še naprej dovoljene. 
Dekontaminacija okužene vode s perfluoriranimi sestavinami (PFC) je zelo draga. Komisija 
OSPAR je PFOS že vključila na svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno 
obravnavane. Celotno skupino je treba obravnavati kot prednostne nevarne snovi v vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 211
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 am (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33am) se ne uporablja se ne 
uporablja

Perfluorooktan sulfonati X

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju znanstvenega odbora za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER) so PFOS zelo 
obstojni, zelo bioakumulativni in strupeni.  Večjina uporab se bo v letu 2008 postopno 
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opustila, vednar ostajajo dovoljene nekatere najbolj problematične uporabe (obloge iz 
kroma). Na zalogi je še vedno veliko PFOS (zlasti pen za gašenje požarov), ki se lahko 
uporabljajo še za 42 mesecev. PFOS je treba razvrstiti med prednostne nevarne snovi in tako 
površinske vode zaščititi pred njimi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 212
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 an (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33an) se ne uporablja se ne uporablja Perfluorooktanojska kislina in 
njene spojine

X

Or. en

Obrazložitev

Domneva se, da perfluorooktanojska kislina (PFOA) in njene spojine predstavljajo podobno 
tveganje kot PFOS (zelo so obstojne, zelo bioakumulativne in strupene). PFOA je že precej 
onesnažila površinske vode. PFOS je treba razvrstiti med prednostne nevarne snovi in tako 
površinske vode zaščititi pred njimi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 213
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ao (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr
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Obrazložitev

PFOS (perfluorooktan sulfonat) je obstojna rakotvorna snov, ki se kopiči v organizmih, zato 
je bila v EU njegova industrijska uporaba nedavno omejena. Dekontaminacija okužene vode 
in posledično blata, tal in zopet vode veliko stane. Komisija OSPAR  je PFOS  vključila na 
svoj seznam kemikalij, ki morajo biti prednostno obravnavane. PFOS je torej opredeljen kot 
prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 214
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ap (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33ap) 124495-18-7 -- Kvinoksifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoksi)kvinolin)

X

Or. en

Obrazložitev

Kvinoksifen je fungicid, ki se uporablja za pridelke v velikem obsegu, gojene po sistemu 
kolobarjenja na kratko obdobje. Izpolnjuje merila obstojnih organskih onesnaževal (POP), 
zato ga je treba opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 215
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 aq (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov
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(33aq) 124495-18-7 -- Kvinoksifen (5,7-diklor-4-(p-
fluorofenoksi)kvinolin)

X

Or. fr

Obrazložitev

Kvinoksifen je fungicid, ki se uporablja za pridelke v velikem obsegu, gojene po sistemu 
kolobarjenja na kratko obdobje. Izpolnjuje merila za obstojna organska onesnaževala 
(POPs), kljub temu pa je politična odločitev brez znanstvene podlage privedla do odobritve za 
njegovo dajanje v promet na trgu EU. Zaradi njegovih lastnosti obstojnega organskega 
onesnaževala je kvinoksifen opredeljen kot prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 216
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 ar (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

X

Or. en

Obrazložitev

Tetrabromobisfenol-A (TBBP-A) je industrijska kemikalija, ki ima podobne lastnosti kot 
hormoni. Ker je enako zaskrbljujoč, bi ga kot povzročitelja endokrinih motenj bilo treba 
opredeliti kot prednostno nevarno snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 217
PRILOGA II

Priloga X, vrstica 33 as (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta
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Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

X

Or. fr

Obrazložitev

Tetrabromobisfenol-A (TBBP-A) je industrijska kemikalija, ki ima podobne lastnosti kot 
hormoni (povzroča endokrine motnje) in zato predstavlja veliko tveganje za ribe, človekovo 
zdravje in okolje. Komisija OSPAR ga je vključila na svoj seznam kemikalij, ki jih je treba 
prednostno obravnavati. TBBP-A se torej opredeli kot prednostna nevarna snov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 218
PRILOGA II

Priloga X, vrstica at (novo) (Direktiva 2000/60/ES)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. en

Obrazložitev

Tonalid je policiklični mošus, ki se uporablja pri nizkocenovni proizvodnji dišav. Ni takoj 
biorazgradljiv, kopiči se v mastnem tkivu in domnevno povzroča endokrine motnje. Zato ga je 
treba postopno opustiti.
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