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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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și 
de modificare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE și 2000/60/CE
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (11486/3/2007 – C6–0055/2008),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0397),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6–0000/2008),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) În conformitate cu articolul 174 din 
tratat, politica comunitară în domeniul 
mediului se bazează pe principiile 
precauției și acțiunii preventive, pe 
principiul remedierii, cu prioritate la 
sursă, a daunelor provocate mediului și pe 
principiul „poluatorul plătește”.

Or. fr

                                               
1 Texte adoptate, 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Justificare

Rétablit l'amendement 2 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 5

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu anul 2000 reprezintă măsuri de 
control al emisiilor pentru substanțe 
prioritare individuale, în conformitate cu 
articolul 16 din Directiva 2000/60/CE. În 
plus, numeroase măsuri de protecție a 
mediului intră în sfera de aplicare a altor 
acte legislative comunitare în vigoare. Prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
aplicării și revizuirii instrumentelor 
existente, decât stabilirii de noi controale.

(5) Numeroase acte comunitare adoptate 
începând cu anul 2000 reprezintă măsuri de 
luptă împotriva poluării cauzate de
substanțe prioritare specifice, în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE. În plus, numeroase măsuri de 
protecție a mediului intră în sfera de 
aplicare a altor acte legislative comunitare 
în vigoare. Prin urmare, ar trebui mai 
degrabă să se acorde, într-o primă fază,
prioritate aplicării și revizuirii 
instrumentelor existente, decât stabilirii de 
noi controale care riscă să le dubleze pe 
cele deja existente. Chiar și în acest caz, 
după ce statele membre își vor fi transmis 
planurile de gestionare a districtelor 
hidrografice, în conformitate cu articolul 
13 din Directiva 2000/60/CE, inclusiv 
programul de măsuri instituit în 
conformitate cu articolul 11 din această 
directivă, Comisia ar trebui să analizeze 
dacă prin aplicarea și revizuirea 
instrumentelor existente s-au atins pe 
deplin obiectivele Directivei 2000/60/CE 
sau dacă este nevoie de măsuri specifice, 
în conformitate cu prezenta directivă. 
Dacă respectarea standardelor de calitate 
a mediului nu poate fi garantată decât 
prin restricții de utilizare sau prin 
interzicerea anumitor substanțe, aceste 
măsuri trebuie puse în aplicare în 
conformitate cu actele juridice 
comunitare existente sau noi, îndeosebi în 
contextul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind înregistrarea, 
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evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), de 
înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a 
Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei1.
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 5  de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5a) Directiva 2000/60/CE cuprinde, la 
articolul 11 alineatul (4) și în partea B a 
anexei VI, o listă neexhaustivă de măsuri 
suplimentare pe care statele membre le 
pot adopta în cadrul programului de 
măsuri, în special instrumente legislative, 
instrumente administrative și acorduri 
negociate în materie de protecție a 
mediului.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 6 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 6

Poziția comună a Consiliului Amendament

(6) În ceea ce privește măsurile de control 
al emisiilor de substanțe prioritare 
provenite din surse punctiforme sau difuze, 
menționate în articolul 16 din Directiva 
2000/60/CE, pare mai avantajos din punct 
de vedere economic și mai potrivit ca
statele membre să introducă, atunci când 
este cazul, pe lângă punerea în aplicare a 
celorlalte acte legislative comunitare în 
vigoare, măsuri de control 
corespunzătoare, în temeiul articolului 10 
din Directiva 2000/60/CE, care să se 
înscrie în programul de măsuri elaborat 
pentru fiecare district de bazin hidrografic, 
în conformitate cu articolul 11 din directiva 
2000/60/CE menționată anterior.

(6) În ceea ce privește măsurile de control 
al emisiilor de substanțe prioritare 
provenite din surse punctiforme sau difuze, 
menționate la articolul 16 alineatele (6) și 
(8) din Directiva 2000/60/CE, statele 
membre ar trebui să introducă, atunci când 
este cazul, pe lângă punerea în aplicare a 
celorlalte acte legislative comunitare în 
vigoare, măsuri de control 
corespunzătoare, în temeiul articolului 10 
din Directiva 2000/60/CE, care să se 
înscrie în programul de măsuri elaborat 
pentru fiecare district de bazin hidrografic, 
în conformitate cu articolul 11 din directiva 
2000/60/CE, dacă este cazul, prin 
aplicarea articolului 10 din Directiva 
2008/1/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
prevenirea și controlul integrat al 
poluării1. Pentru a garanta condiții de 
concurență uniforme pe piața internă, 
orice decizie prin care sunt instituite 
măsuri de control pentru sursele 
punctiforme de substanțe prioritare 
trebuie să se bazeze pe ideea de cele mai 
bune tehnici disponibile în sensul 
articolului 2 punctul 12 din Directiva 
2008/1/CE.
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 7 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 5

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 7

Poziția comună a Consiliului Amendament

(7) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei 
liste de substanțe prioritare în domeniul 
apei și de modificare a Directivei 
2000/60/CE stabilește prima listă de 33 de 
substanțe sau grupuri de substanțe care au 
caracter prioritar în cadrul unei acțiuni la 
nivel comunitar. Printre aceste substanțe 
prioritare, unele au fost identificate drept 
substanțe prioritare periculoase cu privire 
la care statele membre ar trebui să pună 
în aplicare măsurile necesare cu scopul 
de a stopa sau elimina treptat emisiile, 
evacuările și pierderile. Anumite substanțe 
aflate în curs de examinare ar trebui 
clasificate. Comisia ar trebui să continue 
revizuirea listei de substanțe prioritare, 
stabilind ordinea de prioritate în care 
aceste substanțe să facă obiectul unor 
măsuri pe baza unor criterii convenite 
care să demonstreze riscul pentru mediul 
acvatic sau prin intermediul acestuia, în 
conformitate cu calendarul prevăzut în 
articolul 16 din Directiva 2000/60/CE și 
să înainteze propuneri după caz.

(7) Decizia nr. 2455/2001/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei 
liste de substanțe prioritare în domeniul 
apei și de modificare a Directivei 
2000/60/CE stabilește prima listă de 33 de 
substanțe sau grupuri de substanțe care 
trebuie să facă, cu prioritate, obiectul unei 
acțiuni la nivel comunitar. Printre aceste 
substanțe prioritare, unele au fost 
identificate drept substanțe prioritare 
periculoase ale căror emisii, evacuări și 
pierderi trebuie eliminate treptat sau 
stopate. În cazul substanțelor prezente în 
stare naturală sau obținute prin procedee 
naturale, eliminarea treptată totală a 
emisiilor, evacuărilor și pierderilor din 
toate sursele potențiale este imposibilă. 
Anumite substanțe aflate în curs de 
examinare ar trebui clasificate. La lista de 
substanțe prioritare ar trebui adăugate 
alte substanțe, în vederea realizării 
obiectivelor Directivei 2000/60/CE.

Or. fr

Justificare

Rétablit partiellement l'amendement 10 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 6

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(7a) Comisia reexaminează lista 
substanțelor prioritare cel puțin o dată la 
patru ani, acordând prioritate 
substanțelor care necesită adoptarea unor 
măsuri pe baza riscului pe care îl prezintă 
pentru mediul acvatic sau prin mijlocirea 
acestuia, în conformitate cu articolul 16 
alineatul (4) din Directiva 2000/60/CEE și 
prezintă, dacă este cazul, propuneri.

Or. fr

Justificare

Rétablit partiellement l'amendement 71 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 7

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(7b) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
prevede o examinare pentru evaluarea 
adecvării criteriilor de identificare a 
substanțelor persistente, bioacumulabile 
și toxice. Comisia ar trebui să modifice 
anexa X la Directiva 2000/60/CE în 
consecință, imediat după modificarea 
criteriilor prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 18 (//79)de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 8

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 15

Poziția comună a Consiliului Amendament

(15) În vecinătatea evacuărilor din surse 
punctiforme concentrațiile de poluanți 
sunt, de obicei, mai ridicate decât 
concentrațiile ambientale din apă. În 
consecință, statele membre ar trebui să 
poată folosi zonele de amestec, în măsura 
în care acestea nu afectează 
conformitatea restului corpului de apă de 
suprafață cu SCM-urile relevante. 
Dimensiunea zonelor de amestec ar trebui 
să fie restricționată la proximitatea 
punctului de evacuare și ar trebui să fie 
proporțională.

eliminat

Or. fr

Justificare

Ce considérant ne coïncide pas avec le concept de zones de transitoires de dépassement tel 
que défendu par le Parlement européen en première lecture.

Amendamentul 9

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 22

Poziția comună a Consiliului Amendament

(22) Criteriile de identificare a 
substanțelor persistente, bioacumulative și 
toxice, precum și a substanțelor cu factor
de risc echivalent, cum ar fi substanțele 
foarte persistente și bioacumulative, astfel 
cum este prevăzut în Directiva 
2000/60/CE, sunt stabilite în Documentul 
de orientare tehnică în vederea evaluării 
riscurilor, în vederea susținerii 
dispozițiilor Directivei 93/67/CEE a 
Comisiei din 20 iulie 1993 de stabilire a 
principiilor de evaluare a riscurilor 

eliminat
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pentru om și pentru mediu prezentate de 
substanțele notificate în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE a Consiliului1, ale 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei din 28 iunie 1994 de stabilire a 
principiilor de evaluare a riscurilor 
pentru populație și mediu prezentate de 
anumite substanțe existente, în 
conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și ale Directivei 
98/8/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive. 
Pentru a asigura coerența legislației 
comunitare, numai aceste criterii ar 
trebui aplicate substanțelor examinate în 
conformitate cu Decizia nr. 
2455/2001/CE, iar anexa X la Directiva 
2000/60/CE ar trebui înlocuită în mod 
corespunzător.

Or. fr

Justificare

En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Amendamentul 10

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 27a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(27a) În conformitate cu articolul 174 din 
tratat, și astfel cum a fost reafirmat în 
Directiva 2000/60/CE, Comunitatea 
trebuie să țină cont, la elaborarea politicii 
sale de mediu, de datele științifice și 
tehnice disponibile, de condițiile de mediu 
din diversele regiuni ale Comunității, de 
dezvoltarea economică și socială a 
Comunității în ansamblu și de dezvoltarea 
echilibrată a regiunilor sale, precum și de 
avantajele și costurile care pot rezulta în 
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urma acțiunii sau a lipsei de acțiune.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 19 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 11

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

În vederea obținerii unei stări chimice 
bune a apelor de suprafață și în 
conformitate cu dispozițiile și obiectivele 
stabilite la articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE, prezenta directivă 
stabilește standardele de calitate a mediului 
(SCM) pentru substanțele prioritare și 
pentru o serie de alți poluanți, astfel cum 
se prevede în articolul 16 din 
Directiva 2000/60/CE.

Prezenta directivă stabilește măsuri de 
limitare a poluării apei și standarde de 
calitate a mediului (SCM) pentru 
substanțele prioritare și pentru o serie de 
alți poluanți în vederea:

a) reducerii evacuărilor, emisiilor și 
pierderilor de substanțe prioritare până în 
2015; și 
b) stopării evacuărilor, emisiilor și 
pierderilor de substanțe prioritare 
periculoase, în conformitate cu articolele 
1, 4 și 16 din Directiva 2000/60/CE, în 
scopul realizării unei bune stări chimice 
pentru toate apele de suprafață. 
Obiectivul constă, de asemenea, în 
prevenirea oricărei noi deteriorări și în 
realizarea, până în 2020, a unor 
concentrații apropiate de nivelurile de 
fond naturale pentru toate substanțele 
prezente în stare naturală și a unor 
concentrații apropiate de zero pentru toate 
substanțele sintetice antropogene, în 
conformitate cu acordurile internaționale 
privind protecția mării.
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Obiectivele stabilite în prezenta directivă 
trebuie să fie considerate ca obiective în 
sensul articolului 4 din Directiva 
2000/60/CE.
În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, 
Comisia prezintă, până în 2020, 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la reușita punerii în 
aplicare a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 20 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 12

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) În conformitate cu articolul 1 din 
prezenta directivă și cu articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE, statele membre 
aplică SCM-urile stabilite în partea A a 
anexei I la prezenta directivă corpurilor 
de apă de suprafață.

Statele membre aplică SCM-urile 
corpurilor de apă de suprafață în 
conformitate cu cerințele stabilite în 
anexa I, partea B.

(1) În vederea obținerii unei bune stări 
chimice a corpurilor de apă de suprafață,
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)
litera (a) din Directiva 2000/60/CE, statele 
membre se asigură de conformitatea 
compoziției acestor corpuri de apă de 
suprafață, a sedimentelor și a biotei cu 
standardele de calitate a mediului pentru 
substanțele prioritare, astfel cum sunt 
stabilite în partea A din anexa I, precum 
și cu standardele de calitate a mediului 
pentru poluanții menționați în partea B 
din anexa I.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 21 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 13

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre iau de fiecare dată 
măsurile necesare pentru a garanta că 
instalațiile care evacuează, în corpurile de
apă, ape uzate conținând substanțe 
prioritare utilizează, în cursul producției 
și al tratării apelor uzate, cele mai bune 
tehnici disponibile. Aceste măsuri au la 
bază rezultatele schimbului de informații 
prevăzut la articolul 17 alineatul (2) din 
Directiva 2008/1/CE.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 22 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 14

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 1 - paragraful 1b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre trebuie să amelioreze 
cunoștințele și datele disponibile privind 
sursele substanțelor prioritare și căile de 
poluare, în vederea identificării unor 
opțiuni de control focalizat și eficient.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 23 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 15

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) În cazul în care un curs de apă 
traversează mai multe state membre, este 
necesar să se organizeze o coordonare a 
programelor de monitorizare și a 
inventarelor naționale, pentru a nu 
penaliza statele membre care se situează 
în aval.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 24 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 16

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Statele membre pot alege sa aplice 
SCM-uri pentru sedimente și/sau biotă în 
locul celor stabilite în anexa I, partea A 
pentru anumite categorii de ape de 
suprafață. Statele membre care aplică 
această opțiune:

(2) Statele membre monitorizează, în 
conformitate cu articolul 8 din Directiva 
2000/60/CE, concentrațiile substanțelor 
enumerate în părțile A și B din anexa I în 
sedimente și biota.
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(a) aplică, pentru mercur și compușii săi, 
un SCM de 20 µg/kg și/sau pentru 
hexaclorbenzen un SCM de 10 µg/kg 
și/sau pentru hexaclorbutadienă un SCM 
de 55 µg/kg, aceste SCM-uri fiind pentru 
țesuturile prelevate (greutate umedă), 
alegându-se indicatorul cel mai adecvat 
dintre cei pentru pești, moluște, crustacee 
și alte biota;

Statele membre se asigură că următoarele 
concentrații de hexaclorbenzen, de 
hexaclorbutadienă și de mercur nu sunt 
depășite în țesuturile peștilor, moluștelor, 
crustaceelor și a altor biota (greutate în 
stare proaspătă): 

(a) 10 µg/kg pentru hexaclorbenzen, 

(b) 55 µg/kg pentru hexaclorbutadienă, 

(c) 20 µg/kg pentru metilmercur.

(b) stabilesc și aplică SCM-uri diferite de 
cele menționate la litera (a) pentru 
sedimente și/sau biota pentru substanțele 
specificate. Aceste SCM-uri oferă cel 
puțin același nivel de protecție ca și SCM-
urile pentru apă, stabilite în anexa I, 
partea A;

În vederea unei monitorizări a respectării 
standardelor de calitate a mediului în 
cazul substanțelor menționate la al doilea 
paragraf, statele membre fie înlocuiesc 
standardul prevăzut pentru apă, 
menționat în partea A din anexa I, cu
unul mai strict, fie stabilesc un standard 
suplimentar pentru biota.

(c) stabilesc, pentru substanțele 
menționate la literele (a) și (b), frecvența
monitorizării biotei și/sau a sedimentului. 
Cu toate acestea, monitorizarea se 
efectuează cel puțin odată pe an, 
exceptând cazurile în care cunoștințele 
tehnice și opinia experților justifică un alt 
interval; și
(d) prin intermediul comitetului 
menționat la articolul 21 din Directiva 
2000/60/CE, informează Comisia și alte 
state membre privind substanțele pentru 
care au fost stabilite SCM-uri în 
conformitate cu litera (b), motivele și 
bazele pentru care au ales această 
abordare, SCM-urile alternative pe care 
le-au fixat, inclusiv datele și metodologia 
pe baza cărora au fost obținute, 
categoriile de ape de suprafață cărora li s-
ar aplica, frecvența monitorizării 
planificate, împreună cu justificarea 
frecvenței alese. În rapoartele pe care le 
publică în conformitate cu articolul 18 
din Directiva 2000/60/CE, Comisia 
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include un rezumat al informărilor 
primite în conformitate cu litera (d) de 
mai sus și cu nota (viii) la anexa I, partea 
A.
În rapoartele pe care le publică în 
conformitate cu articolul 18 din Directiva 
2000/60/CE, Comisia include un rezumat 
al informărilor primite în conformitate cu 
litera (d) de mai sus și cu nota (viii) la 
anexa I, partea A.

Or. fr

Justificare

Rétablit la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 17

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) În termen de cel mult douăsprezece 
luni de la prezentarea inventarelor de 
către statele membre, Comisia înaintează 
o propunere referitoare la standardele de 
calitate aplicabile concentrațiilor de 
substanțe prioritare în sedimente și biota.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 27 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 18

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 3 

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura analiza tendințelor pe 
termen lung a concentrațiilor substanțelor 
prioritare enumerate în anexa I partea A 
care tind să se acumuleze în sedimente 
și/sau în biota (acordându-se o atenție 
deosebită substanțelor prevăzute cu 
numerele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28 și 30), pe baza monitorizării 
stării apei efectuate în conformitate cu 
dispozițiile articolului 8 din Directiva 
2000/60/CE. Acestea iau măsurile 
destinate asigurării, sub rezerva 
articolului 4 din Directiva 2000/60/CE, că 
aceste concentrații nu cresc în mod 
considerabil în sedimentele și/sau în biota 
relevantă.

eliminat

Statele membre stabilesc frecvența 
monitorizării sedimentelor și/sau biotei 
astfel încât să se poată furniza suficiente 
date pentru o analiză fiabilă a tendințelor 
pe termen lung. Ca orientare, 
monitorizarea ar trebui efectuată la 
fiecare trei ani, exceptând cazurile în care 
cunoștințele tehnice și raționamentul 
experților justifică un alt interval.

Or. fr

Justificare

En ligne avec l'approche adoptée  en première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 19

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Comisia analizează progresele tehnice 
și științifice, inclusiv finalizarea 
evaluărilor riscurilor menționate la 
articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b) 
din Directiva 2000/60/CE, precum și 
informațiile obținute din registrul 
substanțelor, pus la dispoziția publicului 
în conformitate cu articolul 119 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și 
propune, dacă este cazul, revizuirea SCM-
urilor stabilite în partea A a anexei I la 
prezenta directivă, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat, respectându-se calendarul prevăzut 
la articolul 16 alineatul (4) din Directiva 
2000/60/CE.

(4) Comisia urmărește cu atenție, 
utilizând în mod sistematic baza de date 
instituită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru 
a controla substanțele dăunătoare pentru 
organismele acvatice, precum și 
substanțele bioacumulabile sau 
persistente, progresul tehnic și științific, 
în special concluziile evaluărilor 
riscurilor vizate la articolul 16 alineatul 
(2) literele (a) și (b) din Directiva 
2000/60/CE și propune, cel puțin o dată la 
patru ani, revizuirea standardelor de 
calitate a mediului stabilite în partea A 
din anexa I la prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 29 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 20

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 5

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5) Punctul 3 din partea B a anexei I la 
prezenta directivă poate fi modificat în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia nr. 1999/468/CE.

(5) Pentru a ajunge la o metodă de calcul 
coerentă și armonizată, Comisia trebuie, 
în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE și 
până la ...*, să elaboreze metodologiile 
obligatorii, cel puțin pentru aspectele 
menționate în partea C punctul 3 al doilea 
paragraf din anexa I la prezenta directivă.
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* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 21

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 3 - alineatul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5a) În cazul în care, pentru garantarea 
respectării SCM, se impune interzicerea 
unor substanțe, Comisia prezintă 
propuneri corespunzătoare de modificare 
a actelor juridice în vigoare sau de 
instituire a unor acte noi la nivel 
comunitar.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 32 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 22

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - titlu

Poziția comună a Consiliului Amendament

Zone de amestec Zone tranzitorii de depășire

Or. fr

Justificare

Amende une nouvelle dénomination introduite par le Conseil.
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Amendamentul 23

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre pot desemna zone de 
amestec adiacente punctelor de evacuare. 
Concentrațiile unuia sau mai multor 
poluanți în aceste zone de amestec pot 
depăși SCM-urile aplicabile, cu condiția ca 
acestea să nu afecteze conformitatea 
restului corpului de apă de suprafață cu 
aceste standarde.

(1) Dacă, în cazul uneia sau al mai multor 
surse punctiforme, nu există niciun mijloc 
tehnic de epurare în mod corespunzător a 
apelor uzate, statele membre desemnează
zone tranzitorii de depășire, în care
concentrațiile unuia sau mai multor 
poluanți, în condițiile unui debit redus,
depășesc SCM-urile aplicabile, cu condiția 
ca acestea să nu afecteze conformitatea 
restului corpului de apă de suprafață cu 
aceste standarde.

Statele membre includ în planurile de 
gestionare a districtelor hidrografice, 
menționate la articolul 13 din Directiva 
2000/60/CE, un plan de acțiune pentru 
reducerea întinderii și a duratei fiecărei 
zone tranzitorii de depășire, în scopul 
respectării standardelor aplicabile de 
calitate a mediului, până în 2018 cel 
târziu.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 24

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Statele membre care desemnează 
zonele de amestec includ o descriere a 

(2) Statele membre includ în planurile de 
gestionare a bazinelor hidrografice, 
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abordărilor și metodologiilor aplicate 
pentru a identifica aceste zone în planurile 
de gestionare a bazinelor hidrografice 
întocmite în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/60/CE.

întocmite în conformitate cu articolul 13 
din Directiva 2000/60/CE, o descriere a 
fiecărui corp de apă astfel delimitat.

Or. fr

Justificare

En ligne avec l'approche adoptée en première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 25

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) În cazul cursurilor de apă 
transfrontaliere, celelalte state membre 
afectate trebuie să își dea acordul pentru 
stabilirea zonei tranzitorii de depășire.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 36 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 26

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Statele membre care desemnează zone 
de amestec se asigură că suprafața 
oricărei astfel de zone este:

(3) Statele membre delimitează, în fiecare 
caz aparte, întinderea părților corpurilor 
de apă de suprafață adiacente punctelor 
de evacuare, care urmează a fi clasate ca 
zone tranzitorii de depășire, ținând cont 
de dispozițiile aplicabile din dreptul 
comunitar.
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(a) restricționată la proximitatea 
punctului de evacuare;

(b) proporțională în raport cu 
concentrațiile de poluanți la punctul de 
evacuare și având în vedere condițiile cu 
privire la emisiile de poluanți prevăzute în 
reglementările anterioare, precum 
autorizațiile și/sau permisele menționate 
la articolul 11 alineatul (3) litera (g) din 
Directiva 2000/60/CE și în orice alt 
document legislativ comunitar relevant, în 
conformitate cu aplicarea celor mai bune 
tehnici disponibile și cu articolul 10 din 
Directiva 2000/60/CE, în special după o 
revizuire a respectivelor reglementări 
anterioare.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 27

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3a) Statele membre reexaminează 
autorizațiile prevăzute în Directiva 
2008/1/CE sau reglementările anterioare 
prevăzute la 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 depășire delimitate în 
corpurile de apă afectate de evacuările de 
substanțe prioritare.

Or. fr
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Justificare

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 28

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4 - alineatul 3b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3b) Comisia stabilește, în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE, metoda care trebuie utilizată 
de statele membre pentru desemnarea 
zonelor tranzitorii de depășire.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 35 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 29

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 4a
Metode de control al emisiilor, stabilite de 

statele membre
(1) Pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 1, statele membre 
stabilesc, în cadrul programului de 
măsuri prevăzut la articolul 11 din 
Directiva 2000/60/CE, planuri integrate 
de control al emisiilor și măsuri de 
eliminare a substanțelor prioritare și a 
substanțelor prioritare periculoase. 
Planurile cuprind cel puțin următoarele 
elemente:
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(a) rezultatele anchetelor, în conformitate 
cu articolul 4 al prezentei directive;
(b) obiectivele corespunzătoare 
substanțelor, inclusiv pentru volume și 
bilanțuri de masă;
(c) strategiile sectoriale cu privire la 
principalele surse de poluare (îndeosebi 
pentru industrie, agricultură, silvicultură, 
gospodării, sisteme de sănătate, 
transporturi);
(d) măsurile de reducere a poluării difuze 
datorate pierderilor de substanțe din 
produse;
(e) măsurile de substituire a substanțelor 
prioritare periculoase;
(f) instrumentele, printre care și măsurile 
economice, în conformitate cu articolul 9 
din Directiva 2000/60/CE;
(g) standardele de emisie complementare 
legislației în vigoare a Comunității;
(h) măsurile de informare, de consiliere și 
de formare.
(2) Planurile se elaborează pe bază de 
criterii transparente și se revizuiesc în 
cadrul revizuirii programelor de măsuri.
Statele membre prezintă Comisiei și 
publicului larg, o dată la trei ani, rapoarte 
cu privire la evoluția punerii în aplicare și 
la modul în care măsurile au contribuit la 
realizarea obiectivelor prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 37 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 30

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 5 - alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pe baza informațiilor obținute în 
conformitate cu articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE și în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele 
membre stabilesc un inventar al emisiilor, 
evacuărilor și pierderilor pentru toate 
substanțele prioritare și toți poluanții
enumerați în partea A din anexa I la 
prezenta directivă, pentru fiecare district 
de bazin hidrografic sau parte a unui 
district de bazin hidrografic de pe teritoriul 
acestora.

(1) Pe baza informațiilor obținute în 
conformitate cu articolele 5 și 8 din 
Directiva 2000/60/CE sau a altor date 
disponibile și în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 166/2006, statele membre 
stabilesc un inventar, inclusiv hărți, dacă 
este cazul, al emisiilor, evacuărilor și 
pierderilor și al surselor acestora, al 
tuturor surselor originale de substanțe
prioritare (atât sursele punctuale, cât și 
cele difuze de poluare) și al tuturor 
poluanților enumerați în anexa II sau în 
părțile A și B din anexa I, pentru fiecare 
bazin hidrografic sau parte a unui bazin 
hidrografic de pe teritoriul lor, inclusiv al 
concentrațiilor acestora în sedimente și 
biota.

Statele membre includ în inventar toate 
măsurile de control al emisiilor luate în 
cazul substanțelor prioritare și al 
poluanților enumerați în partea A din 
anexa I.
Substanțele prioritare și poluanții degajați 
din sedimente ca urmare a transportului 
naval, a dragării sau a unor fenomene 
naturale nu sunt considerate pierderi.

Or. fr

Justificare

Rétablit les amendements 38 et 67 de la première lecture du Parlement européen.



PE402.794v01-00 28/41 PR\711755RO.doc

RO

Amendamentul 31

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 5a
Măsuri de reducere a poluării cauzate de 

substanțele prioritare
(1) În scopul atingerii obiectivelor de 
reducere a poluării cauzate de substanțele 
prioritare și de substanțele prioritare 
periculoase, stabilite în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul 
(iv) din Directiva 2000/60/CE, statele 
membre asigură că programul de măsuri 
instituit în conformitate cu articolul 11 
din respectiva directivă ține seama, de 
asemenea, de măsurile de prevenire sau 
de control aplicabile surselor punctiforme 
și difuze de poluare, precum și de 
standardele de calitate a mediului stabilite 
în directiva menționată.
(2) În temeiul articolelor 4 și 12 din 
Directiva 2000/60/CE și pentru a atinge 
obiectivele cuprinse în aceasta, statele 
membre determină măsura în care este 
nevoie de o revizuire a aplicării măsurilor 
existente sau de introducerea unor noi 
măsuri de reducere și control al poluării 
cauzate de substanțele prioritare și 
substanțele prioritare periculoase. După 
caz, Comisia propune măsurile 
corespunzătoare la nivel comunitar.
(3) În cadrul pregătirii raportului privind 
punerea în aplicare, în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (1) din Directiva 
2000/60/CE, Comisia realizează o 
evaluare formală a coerenței și eficacității 
tuturor actelor legislative comunitare care 
au un impact direct sau indirect asupra 
bunei calități a apei. Această evaluare 
face posibilă, în caz de necesitate, 
propunerea, adoptarea și aplicarea 
măsurilor comunitare.
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(4) În conformitate cu articolul 16 
alineatul (8) din Directiva 2000/60/CE, 
Comisia propune tehnici de control al 
emisiilor, bazate pe cele mai bune 
tehnologii disponibile, precum și practici 
de mediu care urmează a fi utilizate de 
statele membre în cazul tuturor surselor 
punctiforme.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 45 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 32

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 5b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 5b
Poluarea provenită din țările terțe

Comisia va prezenta Parlamentului 
European și Consiliului, până la ...*, un 
raport privind cazurile de poluare 
provenită din țările terțe. Pe baza acestui 
raport, și dacă acest lucru este considerat 
necesar, Parlamentul European și 
Consiliul invită Comisia să formuleze 
propuneri.

* Un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 47 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 33

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 6

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 6 eliminat
Poluarea transfrontalieră

(1) Un stat membru nu își încalcă 
obligațiile stabilite prin prezenta directivă 
prin depășirea limitei impuse de un SCM, 
în cazul în care poate demonstra că:
(a) depășirea s-a datorat unei surse de 
poluare din afara jurisdicției naționale a 
acestuia;
(b) datorită unei astfel de poluări 
transfrontaliere, nu a putut lua măsuri 
eficiente pentru a se conforma cu SCM-
urile relevante; și
(c) a aplicat mecanismele de coordonare 
stabilite la articolul 3 din Directiva 
2000/60/CE și, după caz, a recurs la 
dispozițiile articolului 4 alineatele (4), (5) 
și (6) din directiva respectivă pentru 
corpurile de apă afectate de poluarea 
transfrontalieră.
(2) Statele membre utilizează mecanismul 
prevăzut la articolul 12 din Directiva 
2000/60/CE pentru a furniza Comisiei 
informațiile necesare în situațiile 
prevăzute la alineatul (1) din acest articol 
precum și un rezumat al măsurilor 
adoptate în legătură cu poluarea 
transfrontalieră, în cadrul planului de 
gestiune al bazinului hidrografic în 
cauză, în conformitate cu obligațiile de 
raportare prevăzute la articolul 15 
alineatul (1) din Directiva 2000/60.

Or. fr

Justificare

En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
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Amendamentul 34

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 7

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 7 eliminat
Revizuirea

Pe baza rapoartelor prezentate de statele 
membre, inclusiv a rapoartelor întocmite 
în conformitate cu articolul 12 din 
Directiva 2000/60/CE și, în special, cele 
cu privire la poluarea transfrontalieră, 
Comisia analizează necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare specifice la 
nivel comunitar, precum cele privind 
controlul emisiilor. Comisia prezintă 
concluziile sale Parlamentului European 
și Consiliului în cadrul raportului 
întocmit în conformitate cu articolul 18 
alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, 
însoțit, dacă este cazul, de propuneri 
pertinente.

Or. fr

Justificare

En ligne avec les amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Amendamentul 35

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
ANEXA II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 1

Poziția comună a Consiliului 
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alaclor

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alaclor X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 53 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 36

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
ANEXA II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 3

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 54 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 37

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 13

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 56 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 38

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 20

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii acestuia

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb și compușii acestuia X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 57 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 39

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 22

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalină X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 58 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 40

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 25

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată ca 
substanță prioritară 
periculoasă

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli
140-66-9 - (Para-terț-octil-fenol)

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Numéro UE2 Denumirea substanței prioritare Identificată ca 
substanță prioritară 
periculoasă

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli X
140-66-9 - (Para-terț-octil-fenol) X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 59 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 41

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 27

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 60 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 42

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 29

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

Amendamentul Parlamentului
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Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 61 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 43

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 31

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 62 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendamentul 44

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândul 33

Poziția comună a Consiliului 

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Amendamentul Parlamentului

Numărul Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Identificată 
ca substanță 
prioritară 
periculoasă

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

Or. fr

Justificare

Rétablit l'amendement 63 de la première lecture du Parlement européen.

Amendamentul 45

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa II
Directiva 2000/60/CE
Anexa X - tabel - rândurile 33a-33at (noi)

Amendamentul Parlamentului
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Nr. Număr CAS Număr UE Denumirea substanței prioritare Substanță 
prioritară 
periculoasă

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoat (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisfenol A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepin (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diclofenac (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 Cianură liberă (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosat X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenziliden camfor X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Mosc cetonă X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Mosc xilen X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalină-1,5-disulfonat
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Octil-Metoxicinamat 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

Compuși perfluorați (CPF)

Perfluorooctan sulfonat (PFOS)
Sare de potasiu
Sare de amoniu
Sare de litiu
Sare de dietanolamină (DEA)

Acid perfluorooctanoic (PFOA)
Perfluorooctan de amoniu

X(*****)

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxifen (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenoxi)quinoline)

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X(*****)
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(*****) Această substanță prioritară este supusă unei revizuiri în vederea posibilei sale 
identificări ca „substanță prioritară periculoasă”. Comisia prezintă o propunere 
Parlamentului și Consiliului cu privire la clasificarea sa finală până la ...*, fără a aduce 
atingere calendarului prevăzut la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile 
Comisiei privind controalele.

(*****) Această substanță ar putea fi identificată ca „substanță prioritară”. Comisia 
prezintă o propunere Parlamentului și Consiliului cu privire la clasificarea sa finală până 
la ...*, fără a aduce atingere calendarului prevăzut la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE 
pentru propunerile Comisiei privind controalele.

* 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Justificare
Rétablit l'amendement 65 de la première lecture du Parlement européen.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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.
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