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PR_COD_2am

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 одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, 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 одобряване 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 одобряване на 
съвместния проект

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

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив. 
В актовете за изменение, непроменените части на съществуваща 
разпоредба, която Парламентът иска да измени и която не е била 
променена от Комисията, се отбелязват с получер шрифт. Евентуална 
отмяна на такива пасажи се отбелязва както следва: [...]. Отбелязването 
с курсив е предназначено за съответните специализирани отдели и се 
отнася до частите от законодателния текст, за които е предложено 
изменение с цел изготвяне на окончателния текст (например очевидно 
грешни или липсващи части в дадена езикова версия). Поправките от 
този вид подлежат на съгласуване между съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директивата 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 директиви
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0397),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската 
общност,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

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

Изменение 1

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 1 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(1б) В съответствие с член 174 от 
Договора за създаване на 
Европейската общност, политиката 
на Общността по отношение на 
околната среда се основава на 
принципите за опазване и вземане на 
превантивни мерки, на принципа за 
коригиране на нанесените вреди на 
околната среда най-напред при 
техния източник, и на принципа, че 

                                               
1 Приети текстове от 22.5.2007 г., P6_TA(2007)0190.
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замърсителят е задължен да плаща.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 2 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) От 2000 г. досега са приети 
многобройни актове на Общността, 
които съставляват мерки за контрол на 
емисиите на отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
Директива 2000/60/ЕО. Освен това 
много от мерките за опазване на 
околната среда попадат в обхвата на 
друго действащо законодателство на 
Общността. Ето защо приоритетно 
внимание следва да се отдели по-скоро 
на изпълнението и преразглеждането на 
съществуващите инструменти, 
отколкото въвеждането на нови мерки 
за контрол.

(5) От 2000 г. досега са приети 
многобройни актове на Общността, 
които съставляват мерки за борба срещу 
замърсяването на отделни приоритетни 
вещества в съответствие с член 16 от 
Директива 2000/60/ЕО. Освен това 
много от мерките за опазване на 
околната среда попадат в обхвата на 
друго действащо законодателство на 
Общността. Ето защо приоритетно 
внимание следва да се отдели по-скоро 
на изпълнението и преразглеждането на 
съществуващите инструменти, 
отколкото въвеждането на нови мерки, 
които биха дублирали 
съществуващите. Независимо от 
това, след като държавите-членки 
предадат своите планове за 
управление на районите на речните 
басейни в съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, включително 
програмата от мерки, изготвена в 
съответствие с член 11 от 
въпросната директива, Комисията 
трябва да прецени дали прилагането 
и преразглеждането на 
съществуващите инструменти са 
постигнали в пълна степен целите на 
Директива 2000/60/ЕО или се налагат 
специфични мерки в съответствие с 
въпросната директива. Ако 
спазването на стандартите за 
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качество на околната среда може да 
бъде осигурено единствено чрез 
ограничаване на използването или 
забраната на определени вещества, 
тези мерки трябва да бъдат 
приложени в съответствие със 
съществуващи или нови правни 
актове на Общността, по-специално 
в контекста на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикалите, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) 
№ 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 
директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на 
Комисията1.
1 ОВ L 396 от 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 5 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 5 а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(5а) Директива 2000/60/ЕО съдържа, в 
член 11, параграф , и в 
Приложение VI, част Б, 
неизчерпателен списък на 
допълнителните мерки, които 
държавите-членки могат да включат 
в програмата от мерки, по-специално 
законодателни инструменти, 
административни инструменти и 
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споразумения в областта на опазване 
на околната среда. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 6 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 6

Обща позиция на Съвета Изменение

(6) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни 
вещества от точкови и дифузни 
източници, посочени в член 16 от 
Директива 2000/60/ЕО, изглежда 
икономически по-ефективно и 
пропорционално, в допълнение към 
мерките за прилагане на други 
действащи законодателни актове на 
Общността, държавите-членки да 
включат, когато е необходимо, 
подходящи мерки за контрол съгласно 
член 10 от Директива 2000/60/ЕО в 
програмата от мерки, която следва да се 
разработи за всеки район на речен 
басейн в съответствие с член 11 от 
Директива 2000/60/ЕО.

(6) По отношение на мерките за контрол 
върху емисиите на приоритетни 
вещества от точкови и дифузни 
източници, посочени в член 16, 
параграфи 6 и 8 от Директива 
2000/60/ЕИО, в допълнение към 
мерките за прилагане на други 
действащи законодателни актове на 
Общността, държавите-членки би 
трябвало да включат, когато е 
необходимо, подходящи мерки за 
контрол съгласно член 10 от Директива 
2000/60/ЕО в програмата от мерки, 
която следва да се разработи за всеки 
район на речен басейн в съответствие с 
член 11 от Директива 2000/60/ЕО, чрез 
прилагане, когато е необходимо, на 
член 10 от Директива 2008/1/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета
от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването 1. За гарантиране на 
уеднаквени конкурентни условия на 
вътрешния пазар, всяко решение за
определяне на мерки за контрол по 
отношение на неорганизираните
източници на приоритетни вещества 
би трябвало да се основава на 
понятието за най-добрите налични
техники по смисъла на член 2, точка
12 от Директива 2008/1/ЕО.



PE402.794v01-00 8/42 PR\711755BG.doc

BG

1 ОВ L 24 от 29.1.2008 г., стр. 8.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 7 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 5

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 7

Обща позиция на Съвета Изменение

(7) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 ноември 2001 г. за определяне на 
списък на приоритетните вещества в 
областта на политиката за водите и 
относно изменение на Директива 
2000/60/ЕО е посочен първият списък от 
33 вещества или групи вещества, които 
са с приоритетно значение за действия 
на общностно равнище. Сред тези 
приоритетни вещества някои са 
определени като приоритетни опасни 
вещества, по отношение на които 
държавите-членки следва да 
прилагат необходимите мерки с цел 
пълно или поетапно прекратяване на 
емисиите, заустванията и загубите.
Някои вещества бяха подложени на 
преглед и следва да бъдат 
класифицирани. Комисията следва да 
продължи прегледа на списъка с 
приоритетни вещества, като 
подрежда веществата според 
приоритетната нужда от действия 
спрямо тях, въз основа на съгласувани 
критерии, които посочват 
опасността за или посредством 
водната среда, в съответствие с 
графика, предвиден в член 16 от 
Директива 2000/60/ЕО, и да представи 
подходящите предложения.

(7) В Решение № 2455/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 ноември 2001 г. за определяне на 
списък на приоритетните вещества в 
областта на политиката за водите и 
относно изменение на Директива 
2000/60/ЕО е посочен първият списък от 
33 вещества или групи вещества, които 
са с приоритетно значение за действия 
на общностно равнище. Сред тези 
приоритетни вещества някои са 
определени като приоритетни опасни 
вещества, чиито емисии, зауствания и 
загуби следва поетапно прекратени 
или спрени. За естествените 
вещества или вещества, образували се 
в резултат на естествени процеси, 
пълното поетапно прекратяване на 
емисиите, заустванията и загубите
от всички възможни източници е 
невъзможно. Някои вещества бяха 
подложени на преглед и следва да бъдат 
класифицирани. Други вещества следва 
да бъдат прибавени към списъка на 
приоритетните вещества с оглед 
постигането на целите на Директива 
2000/60/ЕО.
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Or. fr

Обосновка

Възстановява частично изменение 10 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 6

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 7 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(7б) Комисията преразглежда списъка 
на приоритетните вещества поне 
веднъж на четири години, като дава 
предимство на онези от тях, по 
отношение на които трябва да се 
приложат мерки въз основа на риска, 
който те представляват за или 
посредством естествената водна 
среда, в съответствие с член 16, 
параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, 
и прави предложения, ако е 
необходимо. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява частично изменение 71 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 7

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 7 в (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(7в) Регламент (ЕО) № 1907/2006 
предвижда извършването на 
преразглеждане с оценка на 
адекватността на критериите за 
идентифициране на устойчиви, 
биоакумулативни и токсични 
вещества. С оглед на това,
Комисията следва да промени 
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своевременно Приложение X към 
Директива 2000/60/ЕО, след като 
бъдат променени критериите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 
1907/2006.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 18 (//79) на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 8

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 15

Обща позиция на Съвета Изменение

(15) В близост до мястото на 
заустване от точкови източници 
концентрациите от замърсители са 
обикновено по-високи в сравнение с 
концентрации в заобикалящите води. 
Затова държавите-членки следва да 
могат да използват зони на смесване, 
доколкото това не засяга спазването 
на съответните СКОС в останалата 
част от повърхностното водно тяло. 
Зоните на смесване следва да бъдат 
ограничени в близост до точката на 
заустване и да бъдат 
пропорционални.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това позоваване не съвпада с концепцията за преходните зони на превишаване, 
защитавани от Европейския парламент на първо четене.
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Изменение 9

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Критериите за установяване на 
веществата, които са устойчиви, 
биоакумулативни и токсични, както 
и вещества с друго подобно 
въздействие, и по-специално на 
изключително устойчивите и 
изключително биоакумулативни 
вещества, посочени в Директива 
2000/60/ЕО, са установени в 
Документа за техническо 
ръководство за оценка на риска в 
подкрепа на Директива 93/67/ЕИО на 
Комисията от 20 юли 1993 г. относно 
принципите за оценка на рисковете за 
хората и околната среда от 
вещества, нотифицирани в 
съответствие с Директива 
67/548/ЕИО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията от 28 юни 1994 г. за 
установяване на принципите за 
оценка на рисковете за хората и 
околната среда от съществуващи 
вещества в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета 
и Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането 
на пазара на биоциди. За да се осигури 
съгласуваност на законодателството 
на Общността, към подлежащите на 
преглед съгласно Решение № 
2455/2001/ЕО вещества следва да се 
прилагат само тези критерии, а 
Приложение Х към Директива 
2000/60/ЕО следва да бъде съответно 
заменено.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

В посока на измененията, приети от Европейския парламент на първо четене.

Изменение 10

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Позоваване 27 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(27б) В съответствие с член 174 от 
Договора за създаване на 
Европейската общност, чиито 
разпоредби са застъпени и в 
Директива 2000/60/ЕО, при изготвяне 
на своята политика по отношение на 
околната среда Общността следва да 
отчита наличните научни и 
технически данни, условията на 
околната среда в различните региони 
на Общността, икономическото и 
социално развитие на Общността 
като цяло и хармоничното развитие 
на своите региони, както и
преимуществата и задълженията, 
които биха могли да произтичат в 
резултат на действие или липсата на 
действие. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 19 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 11

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 1

Обща позиция на Съвета Изменение

С оглед постигане на добро химическо 
състояние на повърхностните води и 
в съответствие с разпоредбите и 
целите на член 4 от 
Директива 2000/60/EО, настоящата 

Настоящата директива определя мерки 
за ограничаване замърсяването на 
водите, както и стандарти за качество 
на околната среда по отношение на
приоритетните вещества и на някои 
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директива определя стандарти за 
качество на околната среда (СКОС) за 
приоритетни вещества и някои други 
замърсители, както е предвидено в 
член 16 от Директива 2000/60/ЕО.

други замърсители, с цел:

a) намаляване на изпусканията, 
емисиите и загубите на приоритетни 
вещества до 2015 г.; и
б) прекратяване на заустванията, 
емисиите и загубите на приоритетни 
опасни вещества, в съответствие с 
членове 1, 4 и 16 от Директива
2000/60/ЕО, с оглед постигане на добро 
химическо състояние на всички 
повърхностни води. Целта се състои
също така в недопускане на ново
влошаване на качеството на водите
до 2020 г. и постигане на нива на 
концентрации, близки до 
естествените основни нива за всички 
естествени вещества, както и на 
нива на концентрации, близки до нула,
за всички синтетични антропогенни 
вещества, в съответствие с
международните споразумения 
относно опазването на моретата и 
океаните. 
Целите, определени от настоящата 
директива, трябва да се разглеждат 
като цели по смисъла на член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО.
В съответствие с процедурата за
регулиране, посочена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, 
до 2020 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно напредъка в 
прилагането на настоящата 
директива. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 20 на Европейския парламент от първо четене.
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Изменение 12

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с член 1 от 
настоящата директива и член 4 от 
Директива 2000/60/EО, държавите-
членки прилагат СКОС, установени в 
част А от приложение І към 
настоящата директива за 
повърхностните водни тела.
Държавите-членки прилагат СКОС за 
повърхностните водни тела в 
съответствие с изискванията, 
установени в приложение I, част Б.

1. С оглед постигане на добро 
химическо състояние на 
повърхностните вони тела, в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква a) от Директива 2000/60/ЕО, 
държавите-членки следят за това,
съставът на тези повърхностни 
водни тела, седименти и други 
елементи на живата част на 
екосистемата, да отговаря на 
стандартите за качество на 
околната среда по отношение на 
приоритетните вещества, така 
както са определени в Приложение I, 
част A, както и на стандартите за 
качество на околната среда по 
отношение на замърсителите, 
посочени в Приложение I, част Б.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 21 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 13

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 1 – алинея 1 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки предприемат 
винаги необходимите мерки, за да
гарантират, че предприятията, 
които изпускат във водните басейни 
отпадни води, съдържащи 
приоритетни вещества, прилагат 
най-добрите налични техники при 
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производството, както и за 
пречистване на отпадните води. Тези 
мерки се основават на резултатите 
от обмена на информация, посочен в
член 17, параграф 2 от Директива
2008/1/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 22 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 14

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 1 - алинея 1 в (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки трябва да 
подобряват наличните знания и 
данни относно източниците на 
приоритетни вещества и пътищата
на замърсяване с оглед определяне на 
възможности за целенасочен и 
ефикасен контрол.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 23 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 15

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 1 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

1а. Когато дадена река пресича 
няколко държави-членки, е 
необходимо да се установи система за 
координация на програмите за 
наблюдение и на националните описи,
за да не бъдат ощетени държавите-
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членки, намиращи се по долното 
течение. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 24 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 16

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. При определени категории 
повърхностни води държавите-членки 
могат да изберат да приложат СКОС 
за седиментите и/или флората и 
фауната вместо тези, установени в 
приложение I, част А. Държавите-
членки, които прилагат тази опция:

2. Държавите-членки осъществяват 
мониторинг, в съответствие с член 8 
от Директива 2000/60/ЕО, относно 
нивата на концентрация на 
веществата, изброени в 
Приложение I, части A и Б, в 
седиментите и в другите елементи 
на живата част на екосистемата. 

а) прилагат, за живака и неговите 
съединения, СКОС от 20 µg/kg, и/или 
за хексахлорбензена, СКОС от 10 
µg/kg и/или за хексахлорбутадиен 
СКОС от 55 µg/kg, като тези СКОС 
са за тъканите (мокро тегло) и се 
подбира най-подходящия индикатор 
сред рибите, мекотелите, 
ракообразните и друга флора и фауна;

Държавите-членки следят за това да 
не бъдат надвишавани следните 
концентрации на хексахлорбензен, 
хексахлорбутадиен и живак в 
тъканите (мокро тегло) на риби, 
безгръбначни, ракообразни и други 
елементи на живата част на 
екосистемата: 

a) 10 µg/kг за хексахлорбензена, 

б) 55 µg/kг за хексахлорбутадиена, 

в) 20 µg/кг за метилживака.

б) установяват и прилагат СКОС 
различни от споменатите в буква а) 
за седименти и/или флората и 
фауната по отношение на определени 
вещества. Тези СКОС осигуряват най-
малко същото ниво на защита като 
СКОС за водите, посочени в 

За проверка на спазването на 
стандартите за качество на 
околната среда по отношение на 
веществата, изброени в алинея втора, 
държавите-членки заменят 
стандарта, приложим по отношение 
на водата, предвиден в Приложение I,
част A, с по-стриктен стандарт, или 
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приложение I, част А; изготвят допълнителен стандарт за
другите елементи на живата част на 
екосистемата.

в) определят, за веществата, 
посочени в букви а) и б), честотата 
на мониторинга на флората и 
фауната и/или седиментите. При все 
това, мониторинга се осъществява 
най-малко веднъж годишно, освен ако 
техническите знания и експертната 
преценка не оправдават друг 
интервал; както и

г) чрез Комитета, посочен в член 21 
от Директива 2000/60/ЕО, 
нотифицират Комисията и другите 
държави-членки относно
веществата, за които са установени 
СКОС в съответствие с буква б), 
причините и основанията за 
използването на този подход, 
установените алтернативни СКОС, 
включително данните и 
методологията, посредством която 
са получени, категориите 
повърхностни води, към които ще се 
прилагат и честотата на планирания 
мониторинг, наред с обосновка за 
тази честота.
Комисията включва резюме на 
нотификациите съгласно буква г) по-
горе и бележка (viii) към приложение 
I, част А, в докладите, публикувани в 
съответствие с член 18 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Възстановява първото четене на Европейския парламент.
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Изменение 17

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 2 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2б. Най-късно дванадесет месеца след
предаването на описите от страна на 
държавите-членки, Комисията
отправя предложение относно 
стандартите за качество, 
приложими по отношение на 
концентрациите на приоритетни 
вещества в седимента и в другите 
елементи на живата част на 
екосистемата.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 27 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 18

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 3 

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки подготвят 
дългосрочен анализ на тенденциите 
на концентрациите на онези 
приоритетни вещества, изброени в 
приложение І, част А, които са 
склонни към натрупване в 
седиментите и/или във флората и 
фауната (като обръщат специално 
внимание на веществата, обозначени 
с номера 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28 и 30) на основата на 
мониторинг на състоянието на 
водите, извършван в съответствие с 
член 8 от Директива 2000/60/ЕО. Те 
вземат мерки, целящи гарантиране, 
при условията на член 4 от 

заличава се
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Директива 2000/60/ЕО, че такива 
концентрации не се повишават в 
значителна степен в седиментите 
и/или в съответната флора и фауна.
Държавите-членки определят 
честотата на мониторинга в 
седиментите и/или флората и 
фауната, така че да предоставят 
достатъчно данни за надежден 
дългосрочен анализ на тенденциите. 
Като насока, мониторинга следва да 
се извършва на всеки три години, 
освен ако техническите знания и 
експертната преценка не оправдават 
друг интервал.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с подхода, приет от Европейския парламент на първо четене. 

Изменение 19

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Комисията проучва научно-
техническия напредък, в това число 
заключенията от оценките на риска, 
посочени в член 16, параграф 2, букви 
а) и б) от Директива 2000/60/ЕО, 
както и на информацията от 
регистрацията на вещества, 
публично достъпна в съответствие с 
член 119 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, и, ако е необходимо, 
предлага преразглеждане СКОС, 
установени в част А от приложение І 
към настоящата директива в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 251 от Договора, 
съгласно графика, предвиден в член 16, 
параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО.

4. Комисията, като използва
систематично базата данни, 
изготвена в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, с цел 
контролиране на вредните за водните 
организми вещества, както и 
биоакумулативните или устойчивите
вещества, следи внимателно научно-
техническите постижения и по-
специално заключенията от 
оценките на риска, посочени в член 16, 
параграф 2, букви a) и б) от
Директива 2000/60/ЕО, и предлага
поне веднъж на четири години 
преразглеждане на стандартите за 
качество на околната среда, 
установени в част A от 
Приложение I към настоящата 
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директива.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 29 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 20

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 5

Обща позиция на Съвета Изменение

5. Точка 3 от част Б от приложение І 
към настоящата директива може да 
бъде изменена в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
№ 1999/468/EО.

5. С оглед определянето на 
последователен и хармонизиран 
метод за изчисление, в съответствие 
с процедурата на регулиране,
предвидена в член 21, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО и в …*, 
Комисията следва да изготви 
задължителни методологии, поне за 
въпросите, посочени в част В, точка
3, алинея втора от Приложение I към
настоящата директива.
* Две години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 30 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 21

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 3 - параграф 5 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

5б. Ако с оглед гарантиране 
съблюдаването на СКОС, трябва да 
бъдат забранени някои вещества, 
Комисията представя съответните 
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предложения за изменение на 
действащите законови актове, като 
изготвя нови на общностно равнище. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 32на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 22

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - заглавие

Обща позиция на Съвета Изменение

Зони на смесване Преходни зони на превишение

Or. fr

Обосновка

Изменя ново наименование, въведено от Съвета.

Изменение 23

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки могат да 
определят зони на смесване, 
прилежащи към точките на 
заустване. Концентрациите на един или 
повече замърсители в тези зони на 
смесване могат да превишават
съответните СКОС, ако не засягат 
съответствието на останалата част от 
повърхностното водно тяло с тези 
стандарти.

1. Ако за един или няколко 
неорганизирани източника не 
съществува техническо решение за 
подходящо пречистване на 
отпадните води, държавите-членки
определят преходни зони на 
превишение, в които концентрациите 
на един или повече замърсители
превишават, при малък дебит, 
съответните стандарти за качество на 
околната среда, при условие че не 
засягат съответствието на останалата 
част от повърхностното водно тяло с 
тези стандарти.
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Държавите-членки включват план за 
действие с цел намаляване на обхвата 
и продължителността на всяка 
преходна зона на превишение в 
плановете за управление на речните 
басейни, посочени в член 13 от 
Директива 2000/60/ЕО, за да бъдат 
спазени стандартите за качество на 
околната среда най-късно през 2018 г.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 35 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 24

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки, които определят 
зони на смесване, включват описание 
на подходите и методологиите, 
използвани за определянето на такива 
зони, в плановете за управление на 
речните басейни, изготвени съгласно 
член 13 от Директива 2000/60/EО.

2. Държавите-членки включват в 
плановете за управление на речните 
басейни, изготвени съгласно член 13 от 
Директива 2000/60/EО, описание на
всяка част от така обособените
водни тела.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с подхода, приет от Европейския парламент на първо четене. 

Изменение 25

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 2 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2б. При наличието на трансгранични 
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реки, за определяне на преходната 
зона на превишение е необходимо 
съгласието на останалите засегнати 
държави-членки.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 36 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 26

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки, които определят 
зони на смесване, осигуряват, че 
обхватът на всяка една такава зона е:

3. Държавите-членки определят за 
всеки конкретен случай обхвата на 
частта от повърхностните водни 
тела в съседство с точките на 
заустване, която ще бъде 
класифицирана като преходна зона на 
превишение, като вземат под 
внимание съответните разпоредби на 
правото на Общността.

a) ограничен в непосредствена 
близост до точката на заустване;

б) пропорционален, като се имат 
предвид концентрациите на 
замърсители в точката на заустване 
и условията за изхвърляне на 
замърсители, съдържащи се в 
предишни регламенти, като например 
разрешителни и/или позволителни, 
посочени в член 11, алинея 3, буква ж) 
от Директива 2000/60/ЕО, както и 
всяко друго приложимо общностно 
законодателство, в съответствие с 
прилагането на най-добрите налични 
техники, и на член 10 от Директива 
2000/60/ЕО, и по-специално след 
преразглеждане на тези предишни 
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регламенти.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 35 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 27

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 3 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

3б. Държавите-членки 
преразглеждат разрешителните, 
посочени в Директива 2008/1/ЕО или 
на предварителното регулиране, 
посочено в член 11, параграф 3, 
буква ж) от Директива 2000/60/ЕО, с 
цел постепенно намаляване на 
обхвата на всяка преходна зона на 
превишение, по смисъла на 
параграф 1, обособена в засегнатите
от заустването на приоритетни 
вещества водни тела.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 35 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 28

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 - параграф 3 в (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

3в. Комисията определя, в 
съответствие с процедурата на 
регулиране, предвидена в член 21, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, 
метода, който държавите-членки
трябва да използват за определяне на 
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преходните зони на превишение. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 35 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 29

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 4 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 4б
Методи за контрол на емисиите от 

страна на държавите-членки
1. В изпълнение на целите на член 1, 
държавите-членки изготвят 
комплексни планове за контрол на 
емисиите и мерки за елиминиране на 
приоритетните вещества и на 
опасните приоритетни вещества в 
рамките на програмата от мерки, 
предвидена в член 11 от Директива
2000/60/ЕО. Плановете включват 
поне:
a) резултатите от проучванията 
съгласно член 4 от настоящата 
директива;
б) целите по отношение на 
веществата, включително по 
отношение на обемите и баланса на 
водните тела;
в) секторни стратегии по отношение 
на основните източници на 
замърсяване (по-специално за
промишлеността, селското и 
горското стопанство, 
домакинствата, здравния сектор, 
транспорта );
г) мерките, целящи намаляването на 
неорганизираното замърсяване в 
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резултат на загуби на вещества;
д) мерки за замяна на опасните 
приоритетни вещества;
е) инструменти, включително 
икономически мерки, в съответствие 
с член 9 от Директива 2000/60/ЕО;
ж) стандарти за емисии, допълващи
съществуващото законодателство на 
Общността;
з) мерки за информиране, 
консултиране и обучение.
2. Плановете се изготвят в 
съответствие с прозрачни критерии, 
преразгледани в рамките на 
преразглеждането на програмите от
мерки. На всеки три години 
държавите-членки докладват на
Комисията и информират 
обществото за напредъка по
прилагането на мерките и начина, по 
който те са допринесли за 
осъществяване на целите на 
настоящата директива. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 37 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 30

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 5 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

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 инвентаризация на 
емисиите, заустванията и загубите на 
всички приоритетни вещества и 
замърсители, изброени в част А от 

1. Въз основа на събраната информация 
съгласно членове 5 и 8 от 
Директива 2000/60/EО или други 
налични данни, и по силата на 
Регламент (ЕО) № 166/2006, държавите-
членки изготвят инвентаризация, 
включително карти, когато е 
необходимо, на емисиите, заустванията 
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приложение I към настоящата 
директива, за всеки район на речен 
басейн или участък от речен басейн, 
намиращ се в рамките на тяхна 
територия.

и загубите и техните източници, на 
всички източници на приоритетни 
вещества (както организирани, така и 
неорганизирани източници на 
замърсяване) и замърсители, изброени в
Приложение II или в Приложение I, 
части A и Б, за всеки речен басейн или 
участък от речен басейн, намиращ се в 
рамките на тяхна територия, 
включително техните концентрации 
в седимента и в другите елементи на 
живата част на екосистемата.
Държавите-членки включват в 
инвентаризацията всички мерки за 
контрол на емисиите, предприети по 
отношение на приоритетните
вещества и замърсители, изброени в 
Приложение I, част A.
Приоритетните вещества и 
замърсителите, които се отделят от 
седиментите в резултат на 
корабоплаването, драгажните 
дейности или естествени процеси, не 
се считат за загуби.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменения 38 и 67 на европейския парламент от първо четене.

Изменение 31

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 5 б (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 5 б
Мерки за намаляване на 

замърсяването от приоритетни 
вещества

1. С оглед постигане на целите за 
намаляване на замърсяването от 
приоритетни вещества и 
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приоритетни опасни вещества, 
установени в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква a), точка iv) от 
Директива 2000/60/ЕО, държавите-
членки следят за това, програмата 
от мерки, изготвена в съответствие 
с член 11 от въпросната директива да 
взема предвид мерките за 
предотвратяване и ограничаване по 
отношение на организираните и 
неорганизираните източници на 
замърсяване, както и стандартите за 
качество на околната среда, 
определени с въпросната директива. 
2. Въз основа на членове 4 и 12 от 
Директива 2000/60/ЕО и с оглед 
постигане на целите, определени в 
тях, държавите-членки определят 
дали е необходимо да се преразгледа
прилагането на действащите мерки 
или да се въведат нови с цел
намаляване и контролиране на 
замърсяването с приоритетни 
вещества и с приоритетни опасни 
вещества. При необходимост 
Комисията може да предложи 
подходящи действия на общностно 
равнище. 
3. В рамките на подготовката на своя 
доклада относно прилагането на член 
18, параграф 1 от Директива
2000/60/ЕО, Комисията осъществява 
официална оценка на 
последователността и 
ефективността на всички 
законодателни актове на 
Общността, способстващи пряко или 
непряко за доброто качество на 
водите. Тази оценка позволява,  при 
необходимост, да бъдат предложени, 
приети или приложени действия на 
общностно равнище. 
4. В съответствие с член 16, 
параграф 8 от Директива 2000/60/ЕО, 
Комисията предлага техники за 
контрол на емисиите, основаващи се
на най-добрите налични технологии, 



PR\711755BG.doc 29/42 PE402.794v01-00

BG

и практики, свързани с опазването на 
околната среда, които държавите-
членки трябва да използват при 
обработка на всички неорганизирани
източници. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 45 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 32

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 5 в (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 5 в
Замърсяване, причинено от трети 

страни
Комисията представя най-късно до 
…* доклад пред Европейския 
парламент и пред Съвета относно 
замърсяванията, причинени от 
трети страни. Въз основа на този 
доклад и ако това бъде счетено за 
необходимо, Европейският 
парламент и Съветът приканват 
Комисията да направи предложения.
* Една година след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 47 на Европейския парламент от първо четене.
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Изменение 33

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 6

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 6 заличава се
Трансгранично замърсяване

1. Държава-членка не нарушава 
задълженията си по настоящата 
директива в резултат на 
превишаването на определен СКОС, 
ако е в състояние да демонстрира, че:
a) превишаването се дължи на 
източник на замърсяване, намиращ се 
извън нейната национална 
юрисдикция;
б) в резултат на това трансгранично 
замърсяване тя не е могла да 
предприеме ефективни мерки за 
придържане към съответния СКОС; 
както и
в) тя е приложила механизмите за 
координация, предвидени в член 3 от 
Директива 2000/60/ЕО, и ако е 
уместно се е възползвала от 
разпоредбата на член 4, параграфи 4, 5 
и 6 от тази Директива за тези водни 
тела, засегнати от трансгранично 
замърсяване.
2. Държавите-членки използват 
предвидения в член 12 от Директива 
2000/60/ЕО механизъм за 
предоставяне на Комисията на 
нужната информация при 
обстоятелствата, посочени в 
параграф 1 на настоящия член, и на 
резюме на мерките, предприети във 
връзка с трансграничното 
замърсяване в рамките на плана за 
управление на съответния речен 
басейн, в съответствие с 
изискванията за докладване, 
предвидени в член 15, параграф 1 от 
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Директива 2000/60/ЕО.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с измененията, приети от Европейския парламент на първо четене. 

Изменение 34

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Член 7

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 7 заличава се
Преоценка

Въз основа на докладите на 
държавите-членки, в това число 
докладите в съответствие с член 12 
от Директива 2000/60/ЕО, и по-
специално тези от тях относно 
трансграничното замърсяване, 
Комисията преразглежда 
необходимостта от допълнителни 
конкретни мерки на общностно 
равнище, като например контрол 
върху емисиите. Тя докладва 
заключенията си на Европейския 
парламент и на Съвета в контекста 
на изготвяния в съответствие с член 
18, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО доклад, придружен при 
необходимост от съответните 
предложения.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с измененията, приети от Европейския парламент на първо четене.  
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Изменение 35

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 1

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(1) 15972-60-8 240-110-8 Алахлор

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(1) 15972-60-8 240-110-8 Алахлор X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 53 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 36

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 3

Обща позиция на Съвета
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Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(3) 1912-24-9 217-617-8 Антразин

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(3) 1912-24-9 217-617-8 Антразин X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 54 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 37

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 13

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(13) 330-54-1 206-354-4 Диурон (Diuron)
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Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(13) 330-54-1 206-354-4 Диурон (Diuron) X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 56 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 38

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 20

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(20) 7439-92-1 231-100-4 Олово и неговите съединения X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 57 на Европейския парламент от първо четене.
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Изменение 39

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 22

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(22) 91-20-3 202-049-5 Нафталин

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(22) 91-20-3 202-049-5 Нафталин X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 58 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 40

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II

Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 25
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Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол
140-66-9 не се прилага (4-(1,1’,3,3’-тетраметилбутил)-

фенол)

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(25) 1806-26-4 217-302-5 Октилфенол X
140-66-9 не се прилага (4-(1,1’,3,3’-тетраметилбутил)-

фенол)
X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 59 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 41

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 27

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(27) 87-86-5 231-152-8 Пентахлорфенол



PR\711755BG.doc 37/42 PE402.794v01-00

BG

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

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

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 60 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 42

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 29

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(29) 122-34-9 204-535-2 Симазин X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 61 на Европейския парламент от първо четене.
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Изменение 43

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 31

Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензол
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-трихлоробензол)

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(31) 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензол X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-трихлоробензол) X

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 62 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 44

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - ред 33
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Обща позиция на Съвета

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

(33) 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралин

Изменение на Парламента

Номер номер по САS ЕС номер Име на приоритетното 
вещество

Определено 
като 
приоритетно 
опасно 
вещество

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

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 63 на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 45

Обща позиция на Съвета – акт за изменение 
Приложение II
Директива 2000/60/ЕО
Приложение X - таблица - редове 33 a до 33 aу (нова)
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Изменение на Парламента

No Номер по 
CAS

Номер ЕС Име на приоритетното вещество Опасно 
приоритетно 
вещество

(33a) 131-49-7 205-024-7 Амидотризоат (******)
(33б) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33в) 25057-89-0 246-585-8 Бентазон X(*****)
(33д) 80-05-7 Бисфенол-A X(*****)
(33ж) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Бифенол X(*****)
(33и) 298-46-4 06-062-7 Карбамазепин (******)
(33й) 23593-75-1 245-764-8 Клотримазол X(*****)
(33л) 84-74-2 201-557-4 Дибутилфталат (DBP) X(*****)
(33м) 15307-86-5 Диклофенак (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Дикофол X(*****)
(33р) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33с) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33т) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33ф) 57-12-5 Свободен цианид (******)
(33х) 1071-83-6 213-997-4 Глифозат X(*****)
(33ц) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)
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(*****) Това приоритетно вещество подлежи на проверка относно възможността 
да бъде идентифицирано като „приоритетно опасно вещество”. Комисията 
отправя предложение до Европейския парламент и до Съвета относно 
окончателното му класифициране най-късно до …*, без да се нарушава графикът, 
предвиден в член 16 от Директива 2000/60/ЕО за предложенията на Комисията 
във връзка с проверките. 

(*****)Това вещество подлежи на идентифициране като „приоритетно 
вещество”. Комисията отправя предложение до Европейския парламент и до 
Съвета относно окончателното му класифициране най-късно до …*, без да се 
нарушава графикът, предвиден в член 16 от Директива 2000/60/ЕО за 
предложенията на Комисията във връзка с проверките.

* 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива. 

Or. fr

Обосновка

Възстановява изменение 65 на Европейския парламент от първо четене.

(33ч) 60166-93-0 262-093-6 Иопамидол (******)
(33ш) 7085-19-0 230-386-8 Мекопроп (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Метилбензилиден камфор X(*****)
(33aв) 81-14-1 201-328-9 Муск кетон X(*****)
(aг) 81-15-2 201-329-4 Муск ксилен X(*****)
(33aе) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33aз) 81-04-9 201-317-9 Нафталин-1,5-дисулфонат 
(33aи) 5466-77-3 226-775-7 Октил метоксицианамат X(*****)

(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

Перфлуорни съединения (CPF)

Перфлуорооктан сулфонат (SPFO)
Калиева сол
Амониева сол
Литиева сол
Сол на диетаноламина (DEA)

Перфлуорооктанова киселина (APFO)
Амониев перфлуорооктан 

X(*****)

(33aп) 124495-18-7 -- Квиноксифен (5,7-дихлоро-4-(p-
флуорофенокси)кинолин)

X(*****)

(33aс) 79-94-7 201-236-9 Тетрабромбисфенол A (TBBP-A) X(*****)
(33aу) 21145-77-7 244-240-6 Тоналид (AHTN) X(*****)
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Pour rappel, 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.

La lecture de la position commune du Conseil de l'Union européenne nous permet de tirer 
plusieurs conclusions : le Conseil n'a pas entendu les inquiétudes du Parlement européen 
concernant les nouvelles substances ayant été ajoutées à l'annexe II de la présente directive. 

Le Conseil n'a pas non plus répondu aux attentes du Parlement européen concernant la 
reclassification de certaines substances prioritaires en substances dangereuses prioritaires. 

Le Conseil a rebaptisé les "zones transitoires de dépassement" en "zones de mélange" mais n'a 
pas saisi pour autant cette occasion de faire de ces zones un réel outil d'identification et 
d'amélioration de la qualité des eaux : le Parlement souhaitait, que les états membres 
analysent ces zones transitoires pour identifier les sources d'émission de substances polluantes 
afin, à terme, de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires pour respecter les valeurs 
seuils.

Votre rapporteur déplore le manque d'éléments dans le texte du Conseil relatifs à 
l'appréciation continue de l'efficacité de la législation européenne ayant un lien, direct ou 
indirect, avec l'eau. Cette évaluation permanente, harmonisée, pourrait mettre à jour l'absence 
ou le besoin de révision d'une norme législative pour répondre à cet impératif de bonne 
qualité des masses d'eau.

Le cas particulier des zones portuaires, dans lesquelles le niveau des substances en 
suspension, évolue fortement du fait des opérations de dragage, mérite d'être plus clarifié 
estime votre rapporteur.

Il est à noter que l'approche du Conseil relative aux cas sédiments et aux biotes prend en 
compte partiellement les préoccupations du Parlement et constitue donc une bonne base pour 
la recherche éventuelle d'un compromis sur la question.

Votre rapporteur estime donc, qu'à ce stade-ci, le Conseil de l'Union n'a pas suffisamment pris 
en compte la première lecture du Parlement.

Dès lors, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, et suite aux concertations effectuées, votre 
rapporteur a décidé de déposer un certain nombre d'amendements sur ces thématiques qui 
avaient été soutenues en première lecture.


