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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на ЕП, освен в случаите по 
членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от 
Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия 
проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за 
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката 
за водите и за изменение на Директива 2000/60/EO

(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Процедура на съвместно решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0397)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0243/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околната среда, здравеопазването и 
безопасността на храните и становищата на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони, както и на комисията по рибно стопанство (A6-0000/2006),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

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

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

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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явява заплаха за човешкото здраве. явява заплаха за човешкото здраве.
Замърсяването на околната среда би 
следвало приоритетно да се определя
и да се въздейства върху самия
източник на замърсяване по 
възможно най-ефективен в 
икономическо и екологично 
отношение начин.  

Justification

Ce considérant rappelle le considérant 11 de la directive-cadre sur l’eau et le besoin de 
contrôle, à la fois de la pollution à la source, et par les normes de qualité environnementale. 
L’application de ce principe devrait être en accord avec l’article 4 de la directive-cadre sur 
l’eau.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 22 А (ново)

(22а) В съответствие с член 174 от 
Договора, както това бе потвърдено в 
Директива 2000/60/ЕО, Общността 
следва, при разработване на своята 
политика в областта на околната 
среда, да отчита наличните научно-
технически данни, условията на 
околната среда в различните региони 
на Общността, икономическото и
социално развитие на Общността 
като цяло и балансираното развитие 
на нейните региони, както и ползите 
и разходите, които могат да 
произтекат от предприетите 
действия или бездействието.   

Justification

Il apparaît utile de souligner la diversité des situations locales en termes d'état chimique de 
l'eau mais également que les normes et mesures de contrôle doivent s'appuyer sur les 
techniques et données scientifiques les plus récentes. (Considérant 12 de la directive-cadre)

Изменение 3
ЧЛЕН 1

Настоящата директива установява В съответствие с член 16 от 
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стандарти за качеството на околната 
среда по отношение на приоритетните 
вещества и някои други замърсители. 

Директива 2000/60/ЕО, настоящата 
директива установява стандарти за 
качеството на околната среда по 
отношение на приоритетните вещества 
и някои други замърсители. 

Justification

Cette disposition rappelle que la directive-cadre sur l’eau constitue la base de la directive sur 
les substances prioritaires.

Изменение 4
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

1. Държавите-членки следят за това, 
съставът на техните повърхностни 
води да съответства на стандартите за 
качество на околната среда по 
отношение на приоритетните вещества, 
изразени като средни годишни 
стойности и максимално допустима 
концентрация, които са определени в 
част А на приложение I и съдържащите 
се в част Б на приложение I стандарти за 
качество на околната среда по 
отношение на замърсителите. 

1. С оглед постигане на добро 
химическо състояние на 
повърхностните водни маси, съгласно 
член 4, параграф 1, буква а) от 
Директива 2000/60/ЕО, държавите-
членки следят за това, съставът на тези
повърхностни водни маси да 
съответства на стандартите за качество 
на околната среда по отношение на 
приоритетните вещества, изразени като 
средни годишни стойности и 
максимално допустима концентрация, 
които са определени в част А на 
приложение I и съдържащите се в част Б 
на приложение I стандарти за качество 
на околната среда по отношение на 
замърсителите. 

Justification

L'objectif de la proposition est de définir des normes pour un bon état chimique des eaux de 
surface. Cependant, la proposition en son actuelle rédaction fixerait des objectifs (liés à 
toutes eaux de surface plutôt qu'aux masses d'eau de surface) qui ne font pas partie de la 
directive cadre. Cet amendement a donc pour objet d'assurer la cohérence avec l'article 4 de 
la directive cadre.

Изменение 5
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 1, УВОДНА ЧАСТ

3. Държавите-членки следят за това да 
не се превишават следните 

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

концентрации на хексахлорбензол, 
хексахлорбутадиен и живак в тъканите 
(живо тегло) на риби, безгръбначни, 
ракообразни или други елементи на 
живата част на екосистемата: 

Justification

Il s'agit d' éviter d'exiger des Etats membres des mesures sur une série de "biotes" différents.

Изменение 6
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

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

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

Justification

Il s'agit d'éviter la multiplication des valeurs différentes de standard de qualité pour l’eau 
dans les divers pays membres, (ce qui serait en contradiction avec l’argumentation présentée 
en support à cette directive).

Изменение 7
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4, АЛИНЕИ 1а и 1б (нови)

Комисията разглежда последните 
достижения в областта на научната 
информация и техническия прогрес по 
отношение на съединенията на АПВ 
(ароматни полициклични 
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въглеводороди) във водната среда и 
извършва подготвителна работа с 
оглед определяне на стойностите за 
стандартите на качество на 
околната среда, валидни за 
съединенията на АПВ, които са 
налице в живата част на 
екосистемата, а не във водите. 
Най-късно през 2011 г., Комисията 
следва да представи предложение за 
преразглеждане на тези стойности за 
стандартите на качество на 
околната среда, валидни за 
съединенията на АПВ. 

Justification

Une proposition revisée sur la fixation de valeurs NQE dans les biotes devrait être l'option 
privilégiée et pour cela il appartient à la Commission d'entreprendre des travaux 
préparatoires en vue de cette révision. 

Sachant que la directive-cadre impose aux Etats membres d'être en conformité en 2015 avec 
les obligations de la directive-cadre, la Commission devrait donc, pour 2011 au plus tard, 
proposer un texte relatif aux composés HAP remplaçant les valeurs NQE dans l'eau par des 
valeurs NQE dans les biotes. 

Изменение 8
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5

5. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочената в член 21, 
параграф 2 на Директива 2000/60/EО, 
може да разработи задължителните 
методи за изчисляване, посочени в 
част В,  точка 3,  втора алинея от 
приложение I към настоящата 
директива.

5. С цел получаване на последователен 
и съгласуван метод за изчисление,
Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочената в член 21, 
параграф 2 на Директива 2000/60/EО, 
следва да разработи задължителните 
методологии, посочени в част В,  точка 
3,  втора алинея от приложение I към 
настоящата директива.

Justification

Des expériences de terrain dans ce domaine ont démontré que, lorsque les procédures 
analytiques et d’échantillonnage ne sont pas conduites conformément aux normes, la 
comparaison des résultats et l’efficacité des relevés ne peuvent être pertinentes. Actuellement 
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il n’existe aucune méthode de contrôle appropriée ou standardisée pour certaines substances.

Изменение 9
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

3. Държавите-членки преразглеждат 
разрешителните, посочени в 
Директива 96/61/EО или 
предварителните регламентиращи 
мерки, посочени в член 11, параграф 3, 
буква ж) от Директива 2000/60/EО,  с 
оглед постепенното намаляване на 
площта на всяка отделна преходна зона 
с превишени концентрации, по смисъла 
на параграф 1, която е определена за 
водните обекти, в които се заустват 
приоритетни вещества.

3. Държавите-членки преразглеждат 
предварителните регламентиращи 
мерки, посочени в член 11, параграф 3, 
буква ж) от Директива 2000/60/EО,  с 
оглед постепенното намаляване на 
площта на всяка отделна преходна зона 
с превишени концентрации, по смисъла 
на параграф 1, която е определена за 
водните обекти, в които се заустват 
приоритетни вещества.

Justification

Indiquer dans cette directive traitant de la politique de l'eau ce que les permis IPPC doivent 
couvrir ne paraît pas adéquat.

Изменение 10
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4

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

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

Justification

Lorsque les procédures ne sont pas conduites de manière uniforme, la comparaison ne peut 
être pertinente et cela peut générer des distorsions de concurrence.

Изменение 11
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 5 А (нов)
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5а. По отношение на пристанищните 
зони, Комисията следва да определи 
методи, които държавите-членки да 
прилагат за оценка на стандартите 
за качество на околната среда, 
изразени като средна годишна 
стойност. 

Justification

Le cas particulier des zones portuaires doit également être abordé. Les ports sont en effet des 
zones où les substances en suspension évoluent fortement du fait des opérations de dragage. 
Il est donc nécessaire que cette situation particulière fasse l'objet d'une réponse adéquate.

Изменение 12
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

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

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

Justification

L’expression « sources originelles » est ajoutée de sorte à assurer que les stations 
d’épuration ne sont pas considérées comme pouvant être des sources de substances 
prioritaires. En effet, ces dernières ne génèrent pas de substances prioritaires et n’ont par 
ailleurs pas été conçues pour les éliminer. L’inventaire devrait donc concerner les sources « 
originelles » situées en amont de la station d’épuration, raccordée au réseau de collecte 
urbain. De plus, cet inventaire ne devrait pas seulement viser les sources ponctuelles de 
pollution mais aussi les sources diffuses.

Изменение 13
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6
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6. Комисията може да установи метода, 
по който държавите-членки изготвят 
описите, в съответствие с процедурата, 
посочена в член 21, параграф 2 от 
Директива 2000/60/EО.

6. Комисията следва да установи 
метода, по който държавите-членки 
изготвят описите, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/EО.

Justification

Lorsque les procédures analytiques et d’échantillonnage ne sont pas conduites de manière 
uniforme, la comparaison des résultats et l’efficacité des relevés ne peuvent être pertinentes.

Изменение 14
ЧЛЕН 4 А (нов)

Член 4а
Мерки за намаляване на 
замърсяването с приоритетни 
вещества
1. С оглед постигане на целите за 
намаляване на замърсяването с 
приоритетни вещества, определени 
съгласно член 4, параграф 1, буква а) 
iv), от Директива 2000/60/ЕО, 
държавите-членки следят в 
програмата от мерки, изготвена 
съгласно член 11 от настоящата 
директива, да се отчитат и мерките 
за контрол по отношение на 
точковите и дифузните източници 
на замърсяване, както и 
стандартите за качество на 
околната среда, определени в 
настоящата директива.
При тези мерки би трябвало да се 
отчита факта, че по отношение на 
веществата, налични в естествено 
състояние или продукт на природни 
процеси, спирането или 
постепенното елиминиране на всички 
потенциални източници е 
невъзможно.
2. Държавите-членки следят за това, 
посочените в параграф 1 мерки да са 
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икономически и технически 
осъществими. 
3. Държавите-членки следва преди 
всичко отчитат съществуващите 
мерки, определени в приложимото 
общностно законодателство. 
4. При необходимост, въз основа на 
член 4 от Директива 2000/60/ЕО, 
държавите-членки следва да 
определят дали е целесъобразно да се 
преразгледа прилагането на 
съществуващите мерки или да се 
въведат нови мерки за намаляване и 
контрол на замърсяването с 
приоритетни вещества; това се 
прави с оглед постигане на целите, 
определени в член 4 на Директива  
2000/60/ЕО. По целесъобразност, 
Комисията следва да предложи 
подходящи мерки на общностно 
равнище. 

Justification
Les mesures de contrôle doivent être prises en compte lors de l’élaboration du programme de 
mesures. Définir seulement des NQE reviendrait à perfectionner les systèmes épuratoires 
sans améliorer la protection des masses d’eau superficielles. Les contrôles à la source ont un 
impact significatif sur la réduction des rejets et, cette approche durable permet d’atteindre les 
objectifs de la directive-cadre sur l’eau.

Les mesures adoptées par les EM doivent être basées sur une approche risque et coût-
efficacité et, il faut prévoir un instrument permettant de quantifier les pertes de substances 
survenant ou découlant de processus naturel. 

Изменение 15
ЧЛЕН 4 Б (нов)

Член 4б
Замърсяване с източник от трети 

страни
Най-късно до една година след влизане 
в сила на настоящата директива, 
Комисията следва да представи 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета за състоянието на 
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замърсяването с източник от трети 
страни. Въз основа на този доклад и 
Европейският парламент и Съветът 
следва да приканят Комисията да 
изготви предложения, ако това се 
прецени за необходимо.

Justification

La question des pollutions émanant d'Etat tiers doit être abordée par la Commission 
européenne.

Изменение 16
ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЗАГЛАВИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И НА ЧАСТ A

ПРИЛОЖЕНИЕ І: СТАНДАРТИ ЗА 
КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА И 
НЯКОИ ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ І: СТАНДАРТИ ЗА 
КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА 

ЧАСТ А: Стандарти за качество на 
околната среда (СКОС) за 
приоритетни вещества в 
повърхностни води 

Стандарти за качество на околната 
среда (СКОС) в повърхностните води 

Justification

Il n'y a pas de justification à différencier les substances prioritaires et les autres polluants. Il 
est donc logique de les regrouper en un seul tableau.

Изменение 17
ПРИЛОЖЕНИЕ I , ЧАСТ Б, ЗАГЛАВИЕ

ЧАСТ Б: Стандарти за качество на 
околната среда (СКОС) за други 
замърсители 

заличава се

Justification

Si l'amendement 16 est adopté, l'ensemble des polluants seront repris à la partie A de 
l'annexe I. Sans distinction entre "substances prioritaires" et "autres polluants". Le titre de la 
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partie B sera donc sans objet. 

Изменение 18
ПРИЛОЖЕНИЕ I , ЧАСТ В, ПАРАГРАФ 3, АЛИНЕЯ 2

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

Когато естествените основни 
концентрации на метали са измерими, 
те се добавят към стойността, 
определена за СКОС. Ако 
бионаличността на метали е 
повлияна от твърдост, pH или други 
параметри, държавите-членки могат да 
вземат това под внимание при оценка на 
резултатите от мониторинга спрямо 
СКОС. В подобен случай, те са 
задължени да използват методите за 
изчисление, установени съгласно член 
2, параграф 5. 

Justification

Les niveaux de concentration naturelle peuvent avoir une influence importante quant à la 
conformité aux NQE même si la concentration naturelle est inférieure en soi aux NQE. Les 
Etats membres peuvent prendre cela en compte. 

La deuxième partie de cet amendement est d'ordre linguistique : la version française ne 
faisant plus mention de la notion de biodisponibilité des métaux comme cela est le cas dans la 
version anglaise.

Изменение 19
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ X, ТАБЛИЦА, РЕДОВЕ 33 А ДО 33 И (ново)

Номер Номер CAS Номер UE2 Наименование на 
приоритетното вещество

Определено 
като опасно 
приоритетно 
вещество 

(33а) няма xxx-xxx-x DDT общо1 X

(33б) 50-29-3 200-024-3 пара-пара-DDT X
(33в) 309-00-2 206-215-8 Алдрин X
(33г) 60-57-1 200-484-5 Диелдрин X
(33д) 72-20-8 200-775-7 Ендрин X
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(33е) 465-73-6 207-366-2 Изодрин X
(33ж) 56-23-5 200-262-8 Въглероден тетрахлорид X
(33з) 127-18-4 204-825-9 Тетрахлороетилен X
(33и) 79-01-6 201-167-4 Трихлороетилен X

DDT общо обхваща съвкупността от следните изомери: 1,1,1-трихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) етан
(номер CAS 50-29-3); 1,1,1-трихлоро-2 (o-хлорофенил)-2-(p-хлорофенил) етан (номер CAS 789-02-6); 
1,1-дихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) етилен (номер CAS 72-55-9) и 1,1-дихлоро-2,2 bis (p-хлорофенил) 
етан (номер CAS 72-54-8).
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EXPOSE DES MOTIFS

Cette directive trouve sa justification dans une obligation inscrite dans la directive établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 
Ainsi en son article 16, la directive-cadre énumère différentes obligations de proposition à la 
Commission européenne dont des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains 
polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via 
l'environnement aquatique, dresser une liste des substances prioritaires et parmi elles des 
substances dangereuses prioritaires mais également fixer des normes de qualité applicables 
aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, les sédiments ou le 
biote.

Ces normes de qualité environnementale sont les concentrations d'un polluant ou d'un groupe 
de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doivent pas être dépassées, afin de 
protéger la santé humaine et l'environnement (article 2, point 35 de la directive-cadre). La 
directive ici proposée fixe donc des limites de concentration dans les eaux de surface pour 41 
types de pesticides, métaux lourds et autres substances chimiques dangereuses présentant un 
risque particulier pour la faune et la flore aquatiques et pour la santé humaine. Lors de 
l’élaboration de sa proposition, la Commission affirme avoir longuement réfléchi à la 
possibilité d’introduire des mesures de contrôle spécifiques au niveau de l’Union pour les 
substances prioritaires. Ainsi l’étude d’impact de la proposition aurait montré que de telles 
mesures ne se justifiaient pas actuellement, eu égard à la multiplicité des instruments 
communautaires qui existent ou qui seront adoptés pour réduire les émissions.

Il convient donc de clarifier les liens entre ces deux textes et d'en éliminer les ambigüités. Il 
convient notamment d'évaluer les objectifs et les mesures proposées pour les atteindre à la 
lumière des obligations énumérées dans la directive-cadre mais aussi d'en apprécier la 
pertinence. 

A cet égard, votre rapporteur tient à souligner que cette directive-fille fait partie d'une 
approche globale destinée à lutter contre la diffusion de certaines substances qualifiées de 
prioritaires dans les eaux de surface. Le but premier de ce texte n'est donc notamment pas de 
fixer les critères de potabilité de l'eau. 
La Commission n'a pas proposé de mesures de contrôle des rejets jugeant que différents textes 
s'y attachent (REACH, IPPC,...). Néanmoins, on doit s'assurer que ces mesures ne se 
contredisent pas, ne se chevauchent pas et surtout qu'il n'y a pas de sources d'émission, de 
rejets ou de pertes qui ne soient pas couvertes en gardant à l'esprit les situations particulières 
de présence historique et naturelle de certaines substances.

Votre rapporteur a donc tenté de répondre aux questions ci-dessus mais également à la 
problématique de la pollution diffuse. 
De plus, votre rapporteur appelle la Commission à établir des méthodologies communes afin 
d'éviter de garantir un niveau de protection adéquat mais également d'éviter les distorsions de 
concurrence. 

La proposition de la Commission introduit une distinction entre substances prioritaires et 
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autres polluants. Cette distinction n'a d'autre effet que de provoquer une confusion, votre 
rapporteur suggère donc de faire passer ces huit "autres polluants" en substances prioritaires et 
même de les inscrire en tant que substances dangereuses prioritaires au vu de leurs effets 
intrinsèques.

Le cas particulier des zones portuaires doit également être abordé. Les ports sont en effet des 
zones où les substances en suspension évoluent fortement du fait des opérations de dragage. Il 
est donc nécessaire que cette situation particulière fasse l'objet d'une réponse adéquate.

Votre rapporteur invite la Commission à traiter la question des cas de pollution émanant de 
pays tiers.

Enfin, votre rapporteur estime que certaines questions méritent débat. Certains des 
interlocuteurs rencontrés lors de la phase de préparation de ce rapport ont, en effet, fait part de 
leur étonnement concernant certaines valeurs de NQE ne correspondant pas à la méthodologie 
décrite dans les documents mis à disposition sur CIRCA (Communication & Information 
Resource Centre Administrator). Dès lors, votre rapporteur souligne la nécessité d'un débat 
technique sur les substances suivantes : benzène, cadmium, hexachlorobenzène, 
hexachlorobutadiène, mercure, nickel, plomb, HAP. De ces échanges, il ressort notamment un 
désaccord sur les valeurs de NQE à 0,05 µg.L-1 pour le mercure qui ne prendrait pas en 
compte l’empoisonnement secondaire lié au méthylmercure et de 0,2 µg.L-1 pour le 
cadmium. En ce qui concerne les pollutions accidentelles, les exemptions possibles au titre de 
cette directive doivent être cohérentes avec la directive-cadre sur l’eau, et doivent donc être 
clarifiées par la Commission.
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