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POPRAVEK
stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na drugi obravnavi dne 17. junija 2008 z namenom 

sprejetja

Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na 
področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 82/176/EGS, 

83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES

P6_TA-PROV(2008)0283

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

V skladu s členom 204a Poslovnika se napake, ugotovljene v navedeno stališče popravi kot 

sledi:

1. Doda se naslednji člen:

Člen 8a
Postopek odbora

1. Komisiji pomaga odbor iz člena 21(1) Direktive 2000/60/ES.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 

upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
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2. Člen 3(5) se glasi:

5. Točka 3 dela B Priloge I k tej direktivi se lahko spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 9(3) te direktive.

3. Člen 4(4) se glasi:

4. Tehnične smernice za opredelitev območij mešanja se sprejmejo v skladu s postopkom 
iz člena 9(2) te direktive.

4. Člen 5(6) se glasi:

6. Tehnične smernice za pripravo popisov se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 9(2) te direktive.

5. Priloga I, Del B, točka 2, odstavek 2 se glasi:

Države članice pa lahko v skladu s točko 1.3.4 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES uvedejo 
statistične metode, kot je izračun percentilov, da se zagotovi sprejemljiva raven zaupanja in 
natančnosti za preverjanje glede na NDK – OSK. Če to storijo, so takšne statistične metode 
skladne s podrobnimi pravili, ki so določena v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) te 
direktive.

6. Priloga I, Del B, točka 1, odstavek 2 se glasi:

Izračun aritmetične sredine, uporabljena analizna metoda in način uporabe OSK, če ni ustrezne 
analizne metode, ki bi izpolnjevala minimalna merila za izvedbo, morajo biti skladni z 
izvedbenimi akti o sprejetju tehničnih specifikacij za spremljanje kemijskega stanja in kakovost 
analitskih rezultatov v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
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