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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de stabilire a unor standardele de calitate a mediului în domeniul apei şi de modificare a 
Directivei 2000/60/CE

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

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentul European şi Consiliu 
(COM(2006)0397)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0243/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, ale Comisiei pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, precum şi ale Comisiei pentru pescuit (A6-0000/2006),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendementul 1
CONSIDERENTUL 1

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

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

  
1 Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
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la sursă, în modul cel mai eficient din 
punct de vedere economic şi al mediului.

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.

Amendementul 2
CONSIDERENTUL 22a (nou)

(22a) În conformitate cu articolul 174 din 
tratat, astfel cum a fost reafirmat în 
Directiva 2000/60/CE, Comunitatea 
trebuie să ţină cont, în elaborarea politicii 
sale de mediu, de datele ştiinţifice şi 
tehnice disponibile, de condiţiile de mediu 
din diversele regiuni ale Comunităţii, de 
dezvoltarea economică şi socială a 
Comunităţii, în ansamblul său, şi de 
dezvoltarea echilibrată a regiunilor, 
precum şi de avantajele şi costurile care 
pot rezulta în urma acţiunii sau a lipsei de 
acţiune.

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)

Amendementul 3
ARTICOLUL 1

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

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

Justification

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

Amendementul 4
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

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

(1) În vederea obţinerii unei bune stări 
chimice a apelor de suprafaţă, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din Directiva 2000/60/CE, statele 
membre se asigură de conformitatea 
compoziţiei acestor mase de apă de 
suprafaţă cu standardele de calitate a 
mediului pentru substanţele prioritare, 
exprimate în medie anuală şi concentraţie 
maximă admisibilă, astfel cum au fost 
stabilite în partea A a anexei I, precum şi 
cu standardele de calitate a mediului pentru 
poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I. 

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.

Amendementul 5
ARTICOLUL2 ALINEATUL (3) PARAGRAFUL (1) PARTEA INTRODUCTIVĂ

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

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

Justification

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

Amendementul 6
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) PARAFRAFUL (2)
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În vederea unei monitorizări a respectării 
standardelor de calitate a mediului pentru
substanţele menţionate în primul paragraf, 
statele membre fie înlocuiesc standardul 
prevăzut pentru apă, menţionat în partea A 
din anexa I, cu unul mai strict, fie stabilesc
un standard suplimentar pentru biota.

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

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).

Amendementul 7
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4) PARAGRAFELE (1a) şi (1b) (noi)

Comisia examinează ultimele evoluţii ale 
informaţiei ştiinţifice şi progresele tehnice 
privind compuşii HAP (hidrocarburi 
aromatice policiclice) din mediul acvatic 
şi întreprinde lucrări pregătitoare în 
vederea stabilirii de valori SCM pentru 
compuşii HAP prezenţi în biota, în locul 
apei.
Cel târziu în 2011, Comisia face o 
propunere de revizuire a acestor valori 
SCM pentru compuşii HAP.

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. 

Amendementul 8
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5)



PR\631233RO.doc 9/16 PE 378.719v01-00

RO

(5) Comisia poate elabora, în conformitate 
cu procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
metodele de calcul obligatorii vizate în 
partea C punctul 3 al doilea paragraf din 
anexa I la prezenta directivă.

(5) Pentru a obţine o metodă de calcul 
coerentă şi armonizată, Comisia trebuie 
să elaboreze, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 21 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE, metodologii
obligatorii vizate în partea C punctul 3 al 
doilea paragraf din anexa I la prezenta 
directivă.

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 
il n’existe aucune méthode de contrôle appropriée ou standardisée pour certaines substances.

Amendementul 9
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

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

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

Justification

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

Amendementul 10
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (4)

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

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

Amendementul 11
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (5a) (nou)

(5a) Pentru zonele portuare, Comisia 
trebuie să stabilească metodele pe care 
statele membre să le utilizeze pentru 
evaluarea SCM exprimate în valoare 
medie anuală.

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.

Amendementul 12
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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

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

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.
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Amendementul 13
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (6)

(6) Comisia poate stabili, în conformitate 
cu procedura prevăzută în articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE,
metoda pe care statele membre trebuie să o 
utilizeze pentru a întocmi aceste inventare.

(6) Comisia trebuie să stabilească, în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE, metoda pe care statele 
membre trebuie să o utilizeze pentru a 
întocmi aceste inventare.

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.

Amendementul 14
ARTICOLUL 4a (nou)

Articolul 4a
Măsuri pentru reducerea poluării prin 
substanţe prioritare
(1) Pentru a atinge obiectivele de reducere 
a poluării prin substanţe prioritare, 
stabilite în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) literele (a) şi (iv) din 
Directiva 2000/60/CE, statele membre se 
asigură că programul de măsuri stabilit în 
conformitate cu articolul 11 din această 
directivă ţine cont şi de măsurile de 
control referitoare la sursele punctiforme 
şi difuze de poluare, precum şi de 
standardele de calitate a mediului stabilite 
de această directivă.
Aceste măsuri ar trebui să ţină cont de 
faptul că, pentru substanţele prezente în 
stare naturală sau produse în urma unor 
procese naturale, stoparea sau eliminarea 
progresivă a tuturor surselor petenţiale 
este imposibilă.
(2) Statele membre se asigură că măsurile 
prevăzute la alineatul (1) sunt viabile din 
punct de vedere economic şi realizabile 
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din punct de vedere tehnic.
(3) Statele membre trebuie, în primul 
rând, să ţină cont de măsurile existente 
prevăzute de legislaţia comunitară în 
vigoare.
(4) Atunci când este necesar şi în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2000/60/CE, 
statele membre trebuie să stabilească dacă 
este cazul să aplice măsurile existente sau 
să introducă altele noi pentru a reduce şi 
a controla poluarea prin substanţe 
prioritare, în vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute la articolul 4 din Directiva 
2000/60/CE. Dacă este cazul, Comisia 
propune acţiunile adecvate la nivel 
comunitar.

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. 

Amendementul 15
ARTICOLUL 4b (nou)

Articolul 4b
Poluarea provenită din ţările terţe

Comisia va prezenta Parlamentului 
European şi Consiliului, un an după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
un raport privind cazurile de poluare 
provenită din ţările terţe. Pe baza acestui 
raport, şi dacă acest lucru este considerat 
necesar, Parlamentul European şi 
Consiliul vor invita Comisia să formuleze 
propuneri.
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Justification

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

Amendementul 16
ANEXA I TITLURILE ANEXEI ŞI ALE PĂRŢII A

ANEXA I: STANDARDE DE CALITATE 
A MEDIULUI PENTRU SUBSTANŢELE 
PRIORITARE ŞI O SERIE DE ALŢI 
POLUANŢI

ANEXA I: STANDARDE DE CALITATE 
A MEDIULUI PENTRU SUBSTANŢELE 
PRIORITARE 

PARTEA A: Standarde de calitate a 
mediului (SCM) pentru substanţele 
prioritare în apele de suprafaţă

Standarde de calitate a mediului (SCM) în 
apele de suprafaţă 

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.

Amendementul 17
ANEXA I PARTEA B TITLU

PARTEA B: STANDARDE DE 
CALITATE A MEDIULUI (SCM) 
PENTRU ALŢI POLUANŢI

eliminat

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 
partie B sera donc sans objet. 

Amendementul 18
ANEXA I PARTEA C ALINEATUL (3) PARAGRAFUL (2)

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

Atunci când concentraţiile de fond naturale 
pentru metale sunt măsurabile, acestea se 
adaugă la valoarea reţinută pentru SCM. 
Dacă duritatea, pH-ul sau alţi parametri  
influenţează biodisponibilitatea metalelor, 
statele membre pot ţine cont de acest lucru 
atunci când evaluează rezultatele în funcţie 
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SCM. În acest caz, ele trebuie să folosească 
metodele de calcul stabilite în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (5).

de SCM. În acest caz, ele trebuie să 
folosească metodele de calcul stabilite în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (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.

Amendementul 19
ANEXA II

ANEXA X TABEL RÂNDURILE 33a -33i (noi) 

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

(33a) Fără obiect xxx-xxx-x DDT total1 X

(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldrin X
(33d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrin X
(33e) 72-20-8 200-775-7 Endrin X
(33f) 465-73-6 207-366-2 Izodrin X
(33g) 56-23-5 200-262-8 Tetraclorură de carbon X
(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetracloretilen X
(33i) 79-01-6 201-167-4 Tricloretilen X

DDT total cuprinde suma izomerilor următori: 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etan (număr CAS 50-29-
3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2- (p-clorofenil) etan (număr CAS 789-02-6); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-
clorofenil) etilen (număr CAS 72-55-9); şi 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etan (număr 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.


