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RECTIFICARE

la poziţia Parlamentului European
adoptată în a doua lectură la 17 iunie 2007 în vederea adoptării 

Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate mediului în 
domeniul apei și de modificare a Directivelor /176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 

84/491/CEE, 86/280/CEE și 2000/60/CE

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)

În aplicarea articolului 204a din Regulamentul de procedură, erorile identificate în cadrul 
poziţiei menţionate se rectifică după cum urmează:

1. Următorul articol se modifică după cum urmează:

Articolul 8a

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul menţionat la articolul 21 (1) din Directiva 

2000/60/CE.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 şi articolul 7 din 

Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.
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(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-
(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 
din respectiva decizie.

2. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(5) Punctul 3 din partea B a anexei I la prezenta directivă poate fi modificat în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 8a
alineatul (3) din prezenta directivă.

3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(4) Ghidurile tehnice pentru identificarea zonelor de amestec se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare menţionată la articolul 8a alineatul (2) din prezenta 
directivă.

4. Articolul 5 se modifică după cum urmează

(6) Ghidurile tehnice pentru elaborarea inventarelor se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare menţionată la articolul 8a alineatul (2) din prezenta 
directivă.

5. Anexa I partea B alineatul 2 paragraful 2 se modifică după cum urnează:

Cu toate acestea, în conformitate cu secţiunea 1.3.4 din anexa V la Directiva 
2000/60/CE, statele membre pot introduce metode statistice, precum calculul 
exprimat în centile, pentru a asigura un nivel acceptabil de încredere şi precizie în 
stabilirea conformităţii cu CMA-SCM. În cazul în care procedează astfel, metodele 
statistice respective trebuie să fie în conformitate cu normele detaliate stabilite în 
conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 8a alineatul (2) 
din prezenta directivă.
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