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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi direktiv 
82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS in 2000/60/ES
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0397),

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2008),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) V skladu s členom 174 pogodbe 
temelji okoljska politika Skupnosti na 
previdnostnem in preventivnem načelu, 
načelu prednostnega odpravljanja 
okoljske škode pri viru ter načelu, da 
obremenitve plača povzročitelj.

Or. fr

                                               
1 Sprejeta besedila, 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 2 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki določajo ukrepe za nadzor 
nad emisijami v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo 
ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje druge obstoječe zakonodaje 
Skupnosti. Prednost bi bilo zato treba 
nameniti izvajanju in reviziji obstoječih 
instrumentov in ne uvedbi novega nadzora.

(5) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki določajo ukrepe za boj proti 
onesnaževanju v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo 
ukrepov za varstvo okolja spada na 
področje druge obstoječe zakonodaje 
Skupnosti. Prednost bi bilo zato treba
najprej nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi 
novega nadzora, saj bi se s tem nadzor 
lahko podvojil. Ko bodo države članice 
posredovale svoje načrte za upravljanje 
vodnih območij v skladu s členom 13 
Direktive 2000/60/ES, vključno s 
programom ukrepov, oblikovanih v skladu 
s členom 11 te direktive, pa bi Komisija 
morala ugotoviti, ali sta izvajanje in 
revizija obstoječih instrumentov 
popolnoma uresničila cilje Direktive 
2000/60/ES ali so potrebni še posebni 
ukrepi v skladu s to direktivo. Če se 
spoštovanje okoljskih standardov 
kakovosti lahko zagotovi le z omejevanjem 
uporabe ali prepovedjo nekaterih snovi, je 
treba te ukrepe izvajati s pomočjo 
obstoječih ali novih pravnih aktov 
Skupnosti, zlasti v okviru Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1907/2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), ki predlaga ustanovitev 
Evropske agencije za kemikalije, 
spreminja direktivo 1999/45/ES, ukinja
Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbo 
Komisije (ES) št. 1488/94 ter direktivo 
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Sveta 76/769/EGS in direktive Komisije1

91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES ter 
2000/21/ES.
¹ UL L 396, 30. 12. 2006, str. 1.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 5 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(5a) Direktiva 2000/60/ES vključuje v 
členu 11(4) in delu B Priloge VI 
nedokončni seznam dopolnilnih ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo kot 
del programa ukrepov, zlasti zakonodajne 
instrumente, upravne instrumente in 
sporazume s področja varstva okolja.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 6 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(6) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in 
razpršenih virov iz člena 16 Direktive 
2000/60/ES se zdi bolj stroškovno-
učinkovito in sorazmerno za države 

(6) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in 
razpršenih virov iz člena 16(6) in (8)
Direktive 2000/60/ES bi morale države 
članice poleg izvajanja druge veljavne 
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članice, da poleg izvajanja druge veljavne 
zakonodaje Skupnosti, po potrebi vključijo
v program ukrepov, ki jih je treba v skladu 
s členom 10 Direktive 2000/60/ES 
pripraviti za vsako vodno območje, druge 
ustrezne ukrepe nadzora v skladu s 
členom 11 navedene direktive.

zakonodaje Skupnosti v program ukrepov
po potrebi vključiti ustrezne dodatne 
ukrepe nadzora v skladu s členom 10 
Direktive 2000/60/ES, ki jih je treba v 
skladu s členom 11 Direktive 2000/60/ES 
pripraviti za vsako vodno območje, ob 
izvajanju, če je potrebno, člena 10 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2008/1/ES z dne 15. januarja 2008 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja1. Zaradi zagotavljanja 
enakih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu bi morali vsi sklepi o 
nadzornih ukrepih za točkovne vire 
prednostnih snovi temeljiti na najboljših 
razpoložljivih tehnologijah, kot to določa 
člen 2, točka 12, Direktive 2008/1/ES.
¹ UL L 24, 29. 1. 2008, str. 8.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 7 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(7) Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih 
snovi na področju vodne politike in o 
spremembi Direktive 2000/60/ES določa 
prvi seznam 33 snovi ali skupin snovi, 
glede katerih je treba na ravni Skupnosti 
prednostno ukrepati. Med temi 
prednostnimi snovmi so bile nekatere 
opredeljene kot prednostne nevarne snovi,
v zvezi s katerimi bi morale države članice 
izvajati potrebne ukrepe, da se ustavijo ali 
postopno odpravijo emisije, izpusti in
uhajanje. Nekatere snovi so bile 

(7) Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2001 o določitvi seznama prednostnih 
snovi na področju vodne politike in o 
spremembi Direktive 2000/60/ES določa 
prvi seznam 33 snovi ali skupin snovi, 
glede katerih je treba na ravni Skupnosti 
prednostno ukrepati. Med temi 
prednostnimi snovmi so bile nekatere
opredeljene kot prednostne nevarne snovi,
katerih emisije, izpusti in uhajanja morajo 
biti postopno odpravljeni ali ustavljeni. Za 
naravno prisotne snovi ali snovi, ki jih 
ustvarjajo naravni procesi, velja, da 
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pregledane in bi jih bilo treba razvrstiti.
Komisija bi morala v skladu s časovnim 
razporedom iz člena 16 Direktive 
2000/60/ES nadaljevati s pregledom 
seznama prednostnih snovi in na podlagi 
dogovorjenih meril, ki prikazujejo 
tveganje za vodno okolje ali tveganje 
preko vodnega okolja, določiti snovi, glede 
katerih bi bilo treba prednostno ukrepati, 
ter po potrebi predstaviti ustrezne 
predloge.

njihovih emisij, izpustov in uhajanj iz 
vseh morebitnih virov ni možno postopno 
dokončno odpraviti. Nekatere snovi so bile 
pregledane in bi jih bilo treba razvrstiti. Da
bi dosegli cilje Direktive 2000/60/ES, bi 
bilo potrebno na seznam prednostnih snovi
dodati še druge snovi.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 10 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Komisija vsaj vsaka štiri leta pregleda 
seznam prednostnih snovi, za katere naj bi 
v skladu s členom 16 (4) Direktive 
2000/60/ES veljali ukrepi zaradi tveganja 
za vodno okolje ali tveganja preko 
vodnega okolja, ter po potrebi predstavi 
predloge.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 71 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(7b) Uredba (ES) št. 1907/2006 določa 
revizijo za oceno ustreznosti meril za 
določitev snovi, ki so obstojne, 
bioakumulativne in strupene. Komisija bi 
morala ustrezno spremeniti Prilogo X 
Direktive 2000/60/ES, takoj ko bodo 
spremenjena merila iz Uredbe (ES) št. 
1907/2006.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 18 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 8

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(15) V bližini izpustov iz točkovnih virov 
so koncentracije onesnaževal ponavadi 
večje kot okoliške koncentracije v vodi. 
Zato bi bilo treba državam članicam 
omogočiti uporabo območij mešanja, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega telesa površinske vode z 
ustreznimi OSK. Obseg območij mešanja 
bi moral biti omejen na bližino mesta 
izpustov in sorazmeren.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta uvodna izjava ni usklajena s konceptom prehodnih območij prekoračitve, kot jih je 
zagovarjal Parlament ob prvem branju.
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Predlog spremembe 9

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Merila za opredelitev snovi, ki so 
obstojne, bioakumulativne in strupene, 
kot tudi za druge enako zaskrbljujoče 
snovi, zlasti zelo obstojne in močno 
bioakumulativne, kakor so navedene v 
Direktivi 2000/60/ES, so določena v 
Tehničnem usmeritvenem dokumentu o 
presoji tveganja v podporo Direktivi 
Komisije 93/67/EGS z dne 20. julija 1993 
o določitvi načel za ocenjevanje tveganja 
za človeka in okolje v zvezi s snovmi, 
prijavljenimi v skladu z Direktivo Sveta 
67/548/EGS, Uredbo Komisije (ES) št. 
1488/94 z dne 28. junija 1994 o določitvi 
načel za ocenjevanje tveganja, ki ga 
obstoječe snovi predstavljajo za ljudi in 
okolje v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 
793/93 in Direktivo 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih 
pripravkov v promet. Za zagotovitev 
skladnosti med zakonodajo Skupnosti bi 
bilo treba uporabiti samo ta merila za 
snovi, ki so v pregledu v skladu z Odločbo 
št. 2455/2001/ES, Prilogo X k Direktivi 
2000/60/ES pa bi bilo treba v skladu s tem 
zamenjati.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb, sprejetimi pri prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 10

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 27 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(27a) V skladu s členom 174 Pogodbe in z 
njegovo vključitvijo v Direktivo 
2000/60/ES mora Skupnost, ko oblikuje 
svojo okoljsko politiko, upoštevati 
razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, razmere v okolju v različnih 
regijah Skupnosti, gospodarski in socialni 
razvoj Skupnosti kot celote in uravnotežen 
razvoj njenih regij ter možne koristi in 
stroške ukrepanja ali neukrepanja.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 19 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 11

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

S ciljem doseganja dobrega kemijskega 
stanja površinskih voda ter v skladu z 
določbami in cilji člena 4 Direktive 
2000/60/ES ta direktiva predpisuje 
okoljske standarde kakovosti (OSK) za 
prednostne snovi in nekatera druga 
onesnaževala, kot je določeno v členu 16 
Direktive 2000/60/ES.

Ta direktiva predpisuje ukrepe za 
omejevanje onesnaževanja vode in
okoljske standarde kakovosti (OSK) za 
prednostne snovi in nekatera druga 
onesnaževala, zato:

a) da bi do leta 2015 zmanjšali izpuste, 
emisije in uhajanja prednostnih snovi; in 
b) da bi odpravili izpuste, emisije in 
uhajanja prednostnih nevarnih snovi v 
skladu s členi 1, 4 in 16 Direktive 
2000/60/ES za vzpostavitev dobrega 
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kemičnega stanja vseh površinskih voda. 
Cilj je tudi preprečiti novo poslabšanje 
stanja in do leta 2020 vzpostaviti 
koncentracijo vseh naravnih snovi 
podobno ravni v naravnih virih in 
koncentracijo umetnih antropogenih 
snovi blizu ničli skladno z mednarodnimi 
sporazumi o varstvu morja.
Cilji, določeni v tej direktivi, morajo biti 
obravnavani kot cilji iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES.
V skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES bo 
Komisija do leta 2020 predstavila 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o uspešnosti izvajanja te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 20 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 12

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice v skladu s členom 1 te 
direktive in členom 4 Direktive 
2000/60/ES uporabljajo za vodna telesa 
površinske vode OSK iz dela A Priloge I k 
tej direktivi.
Države članice za vodna telesa površinske 
vode uporabljajo OSK v skladu z
zahtevami iz dela B Priloge I.

1. Da bi se doseglo dobro kemično stanje 
površinskih voda v skladu s členom 4(1), 
točka (a) Direktive 2000/60/ES, države
članice zagotovijo, da je sestava teh 
površinskih voda, usedlin in živih 
organizmov v skladu z okoljskimi 
standardi kakovosti za prednostne snovi, 
kakor določa del A Priloge I, in 
okoljskimi standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedenimi v delu B 
Priloge I.

Or. fr
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Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 21 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 13

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice vedno sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo, da obrati, ki v 
vodna telesa spuščajo uporabljeno vodo, 
ki vsebuje prednostne snovi, uporabljajo 
pri proizvodnji in obdelavi uporabljene 
vode najboljšo razpoložljivo tehnologijo. 
Ti ukrepi temeljijo na rezultatih izmenjave 
podatkov, kot je predvideno v členu 17(2) 
Direktive 1/2008/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 22 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 14

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 1 - pododstavek 1 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice morajo izboljšati znanje in 
razpoložljive podatke o virih prednostnih 
snovi ter o poteh onesnaževanja, da bi se 
določile možnosti natančnega in 
učinkovitega nadzora.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 23 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.



PR\711755SL.doc 15/38 PE402.794v01-00

SL

Predlog spremembe 15

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Kjer vodotok prečka več držav članic, 
je treba uskladiti programe spremljanja in 
nacionalne popise, da se ne kaznuje držav 
članic, ki ležijo niže ob vodotoku.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 24 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 16

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Države članice se lahko pri nekaterih 
vrstah površinskih voda odločijo za 
uporabo OSK za usedline in/ali žive 
organizme namesto standardov iz dela A
Priloge I. Države članice, ki se odločijo za 
to možnost:

2. Države članice v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES nadzorujejo 
koncentracije snovi iz delov A in B 
priloge I v usedlinah in živih organizmih.
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a) za živo srebro in njegove spojine 
uporabljajo OSK v vrednosti 20 µg/kg, 
in/ali za heksaklorobenzen OSK v 
vrednosti 10 µg/kg in/ali za 
heksaklorobutadien OSK v vrednosti 
55 µg/kg, pri čemer ti OSK veljajo za tkivo 
(mokra teža), države članice pa izberejo 
najprimernejši indikator med ribami,
mehkužci, raki in drugimi živimi 
organizmi;

Države članice zagotovijo, da 
koncentracije heksaklorobenzena, 
heksaklorobutadiena in živega srebra v
tkivih (mokra teža) rib, mehkužcev, rakov 
in drugih živih organizmov ne presegajo: 

a) 10 µg/kg za heksaklorobenzen, 

b) 55 µg/kg za heksaklorobutadien, 

c) 20 µg/kg za metil živo srebro.

b) za določene snovi določijo in 
uporabljajo OSK, ki niso omenjeni v točki 
(a) za usedline in/ali žive organizme. Ti 
OSK nudijo raven varstva, ki bo vsaj 
takšna, kot jo nudijo OSK za vodo iz dela
A Priloge I;

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v drugem pododstavku, države 
članice bodisi uvedejo bolj stroge 
standarde za vodo, s katerimi nadomestijo 
tiste, ki so navedeni v delu A Priloge I, ali 
določijo dodatne standarde za žive 
organizme.

c) za snovi iz točk (a) in (b) določijo 
pogostost spremljanja pri živih 
organizmih in/ali usedlinah. Spremljanje 
stanja se izvede vsaj enkrat letno, razen če 
je na podlagi tehničnega znanja in 
strokovne presoje upravičeno spremljanje 
v drugačnih časovnih presledkih; in
d) Komisijo in druge države članice prek 
odbora iz člena 21 Direktive 2000/60/ES 
obvestijo o snoveh, za katere so bili v 
skladu s točko (b) določeni OSK, razlogih 
in utemeljitvah za uporabo tega pristopa, 
določenih alternativnih OSK, vključno s 
podatki in metodologijo, na podlagi 
katerih so bili oblikovani, vrstah 
površinskih voda, za katere bi se 
uporabljali, ter o pogostosti načrtovanega 
spremljanja in utemeljitvi te pogostosti.
Komisija v poročila, objavljena v skladu s 
členom 18 Direktive 2000/60/ES, vključi 
povzetek obvestil v skladu s točko (d) 
zgoraj in opombo (viii) k delu A Priloge I.
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Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži prva obravnava v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 17

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Najkasneje dvanajst mesecev po 
predložitvi popisov s strani držav članic, 
Komisija oblikuje predlog o standardih 
kakovosti, ki se nanašajo na 
koncentracijo prednostnih snovi v 
usedlinah in živih organizmih.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 27 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 18

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 3 

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s 
členom 8 Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
dolgoročno analizo trenda koncentracij 
prednostnih snovi iz dela A Priloge I, ki so 
nagnjeni h kopičenju v usedlinah in/ali 
živih organizmih (pri čemer se posebna 
pozornost nameni snovem pod številko 2, 
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 in 
30). Ob upoštevanju člena 4 Direktive 
2000/60/ES sprejmejo ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti, da se te koncentracije 

črtano
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v usedlinah in/ali ustreznih živih 
organizmih znatno ne povečajo.
Države članice določijo pogostost 
spremljanja stanja v usedlinah in/ali živih 
organizmih tako, da se zagotovi dovolj 
podatkov za zanesljivo dolgoročno analizo 
trenda koncentracij. Spremljanje stanja bi 
se moralo načeloma izvesti vsaka tri leta,
razen če je na podlagi tehničnega znanja 
in strokovne presoje upravičeno 
spremljanje stanja v drugačnih časovnih 
presledkih.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s pristopom, sprejetim pri prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 19

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija preuči tehnični in znanstveni 
napredek, vključno z ugotovitvami iz
presoje tveganja člena 16(2) (a) in (b) 
Direktive 2000/60/ES in informacijami iz 
registracije snovi, ki so v skladu s členom 
119 Uredbe (ES) št. 1907/2006 dostopne 
javnosti, ter po potrebi predlaga revizijo
OSK iz dela A Priloge I k tej direktivi v 
skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe 
in časovnim načrtom iz člena 16(4) 
Direktive 2000/60/ES.

4. Komisija z redno uporabo baze 
podatkov, oblikovane v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 za nadzorovanje snovi,
ki škodijo vodnim organizmom, ter 
bioakumulativnih ali obstojnih snovi, 
natančno spremlja tehnični in znanstveni 
napredek, vključno s sklepi presoje tveganj
člena 16(2) (a) in (b) Direktive 
2000/60/ES, ter najmanj vsaka štiri leta
predlaga revizijo okoljskih standardov 
kakovosti iz dela A Priloge I te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 29 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 20

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5. Točka 3 dela B Priloge I k tej direktivi
se lahko spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5(a) 
Sklepa št. 1999/468/ES.

5. Da bi oblikovala dosledno in skladno 
metodo za izračun, mora Komisija v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
21(2) Direktive 2000/60/ES in v ...* 
določiti obvezno metodologijo vsaj za 
vprašanja iz drugega odstavka točke 3 
dela C Priloge I k tej direktivi.

*dveh letih od datuma začetka veljavnosti 
te direktive

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 30 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 21

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 - odstavek 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Če je za zagotavljanje spoštovanja 
okoljskih standardov kakovosti treba 
prepovedati nekatere snovi, Komisija 
predstavi ustrezne predloge za spremembo 
veljavnih pravnih aktov ali za oblikovanje 
novih na ravni Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 32 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 22

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - naslov

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Območja mešanja Prehodna območja prekoračitve

Or. fr

Obrazložitev

Spremeni izraz, ki ga je na novo uvedel Svet.

Predlog spremembe 23

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko določijo območja 
mešanja v bližini mest izpustov. 
Koncentracije enega ali več onesnaževal
na teh območjih mešanja lahko presežejo 
ustrezne OSK, če ne vplivajo na doseganje 
teh standardov na preostalem vodnem 
telesu površinske vode.

1. Če ni tehnično izvedljive možnosti za 
primerno čiščenje odpadne vode iz enega 
ali več točkovnih virov, države članice 
določijo prehodna območja prekoračitve, 
kjer koncentracije enega ali več
onesnaževal v pogojih nizkega pretoka
presežejo ustrezne OSK, v kolikor  ne 
vplivajo na doseganje teh standardov na 
preostalem vodnem telesu površinske vode.

Države članice v načrte upravljanja 
vodnih območij iz člena 13 Direktive 
2000/60/ES vključijo akcijski načrt za 
zmanjšanje obsega in trajanja vsakega 
prehodnega območja prekoračitve, da se 
najpozneje do leta 2018 dosežejo ustrezni 
okoljski standardi kakovosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 35 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 24

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Države članice, ki določijo območja 
mešanja, vključijo opis uporabljenih 
pristopov in metodologij za določitev teh 
območij v načrte upravljanja voda, 
izdelane v skladu s členom 13 Direktive 
2000/60/ES.

2. Države članice vključijo opis vsake 
takšne razmejitve vodnega telesa v načrte 
upravljanja voda, izdelane v skladu s 
členom 13 Direktive 2000/60/ES.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s pristopom, sprejetim pri prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 25

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. V primeru čezmejnih vodotokov 
morajo v določitev prehodnega območja 
prekoračitve privoliti tudi druge prizadete 
države članice.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 36 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 26

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Države članice, ki določijo območja
mešanja, zagotovijo, da je obseg vsakega 
takega območja:

3. Države članice za vsak primer posebej 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve.

(a) omejen na bližino mesta izpustov;

b) sorazmeren glede na koncentracije 
onesnaževal na mestih izpustov in pogoje 
o emisijah onesnaževal iz predhodnih 
pravnih ureditev, kot so dovoljenja in/ali 
odobritve, iz člena 11(3)(g) Direktive 
2000/60/ES in katere koli druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti v skladu z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij in 
členom 10 Direktive 2000/60/ES, zlasti po 
pregledu teh predhodnih ureditev.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 35 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 27

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 2008/1/ES ali 
predhodnih ureditev iz člena 11(3)(g) 
Direktive 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
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odstavka 1, ugotovljenega v vodnih 
telesih, prizadetih zaradi izpustov 
prednostnih snovi.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 35 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 28

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 - odstavek 3 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3b. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 21(2) Direktive 
2000/60/ES določi metodo, ki jo države 
članice uporabijo za opredelitev 
prehodnih območij prekoračitve.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 35 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 29

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 4 a
Metode držav članic za nadzor nad 

emisijami
1. Za doseganje ciljev člena 1 države 
članice oblikujejo skupne načrte za 
nadzor nad emisijami in ukrepe za 
odpravo prednostnih snovi in prednostnih 
nevarnih snovi v okviru programa 
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ukrepov iz člena 11 Direktive 2000/60/ES. 
Načrti vsebujejo najmanj:
a) rezultate raziskav v skladu s členom 4 
te direktive;
b) cilje v zvezi s snovmi, vključno s 
količinami in ocenami mase;
c) sektorske strategije, ki zadevajo 
najpomembnejše vire onesnaževanja 
(predvsem za industrijo, kmetijstvo, 
gozdarstvo, gospodinjstva, zdravstvene 
sisteme in promet);
d) ukrepe za zmanjšanje razširjenosti 
onesnaženosti zaradi uhajanj snovi iz 
izdelkov;
e) ukrepe za nadomestitev prednostnih 
nevarnih snovi;
f) instrumente, vključno z gospodarskimi 
ukrepi v skladu s členom 9 Direktive 
2000/60/ES;
g) emisijske standarde, ki dopolnjujejo 
obstoječo zakonodajo Skupnosti;
h) ukrepe za obveščanje, svetovanje in 
izobraževanje.
2. Načrti se oblikujejo v skladu s 
preglednimi merili in se revidirajo v 
okviru revizije programov ukrepov. 
Države članice vsaka tri leta poročajo 
Komisiji in javnosti o napredku pri 
izvajanju ter o tem, kako ukrepi 
prispevajo k doseganju ciljev te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 37 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 30

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5 - odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Z uporabo podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in po 
Uredbi (ES) št. 166/2006, države članice 
pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delu A Priloge I 
k tej direktivi, za vsako povodno območje
ali njegov del znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES, ali 
na podlagi drugih razpoložljivih podatkov
in po Uredbi (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis (vključno z 
zemljevidi, če je potrebno) emisij, izpustov 
in uhajanja ter njihovih virov, vseh 
izvornih virov prednostnih snovi (obenem 
točkovnih in razpršenih virov 
onesnaževanja) in onesnaževal, navedenih 
v Prilogi II, ali v delu A in B Priloge I, za 
vsako povodje ali njegov del znotraj 
njihovega ozemlja, vključno z njihovimi 
koncentracijami v usedlinah in živih 
organizmih.

Države članice v popisu navedejo vse 
ukrepe za nadzor nad emisijami, uvedene 
za prednostne snovi in onesnaževala iz 
dela A Priloge I.
Prednostnih snovi in onesnaževal, ki se 
sproščajo iz usedlin zaradi ladijskega 
prometa, izkopavanja ali naravnih 
pojavov, se ne obravnava kot uhajanje.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vložita predloga sprememb 38 in 67 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 31

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 5 a
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Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja s 
prednostnimi snovi

1. Za dosego ciljev zmanjšanja 
onesnaževanja s prednostnimi snovmi in 
prednostnimi nevarnimi snovmi, 
določenih v skladu s členom 4(1)(a)(iv) 
Direktive 2000/60/ES, države članice 
zagotovijo, da program ukrepov v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES upošteva 
tudi ukrepe za preprečevanje in 
nadzorovanje za točkovne in razpršene 
vire onesnaževanja ter okoljske standarde 
kakovosti, ki jih določa ta direktiva.
2. Na podlagi členov 4 in 12 Direktive 
2000/60/ES in za dosego ciljev te direktive 
države članice določijo, ali je treba 
pregledati izvajanje obstoječih ukrepov ali 
oblikovati nove ukrepe za zmanjšanje in 
nadzor onesnaževanja s prednostnimi 
snovmi in prednostnimi nevarnimi 
snovmi. Če je primerno, Komisija 
predlaga ustrezne ukrepe na ravni
Skupnosti.
3. V okviru priprave poročila o izvajanju 
iz člena 18(1) Direktive 2000/60/ES 
Komisija izvede formalno vrednotenje 
skladnosti in učinkovitosti vseh 
zakonodajnih aktov Skupnosti, ki 
neposredno ali posredno prispevajo k 
dobri kakovosti voda. To vrednotenje bo 
omogočilo, če bo potrebno, da se 
predlagajo, prilagodijo ali začnejo izvajati 
dejavnosti Skupnosti.
4. V skladu s členom 16(8) Direktive 
2000/60/E Komisija predlaga metode 
nadzora nad emisijami, ki temeljijo na 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, ter 
okoljske prakse, ki jih morajo uporabljati 
države članice pri obdelavi vseh točkovnih 
virov onesnaževanja.

Or. fr
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Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 45 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 32

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 5 b
Onesnaževanje iz tretjih držav

Najkasneje ...* bo Komisija predstavila 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o onesnaževanju, ki izvira iz tretjih držav. 
Na podlagi tega poročila in če se bo to 
izkazalo za potrebno, Evropski parlament 
in Svet pozoveta Komisijo, naj pripravi 
predloge.
* Eno leto po dnevu začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 47 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 33

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Čezmejno onesnaževanje

1. Država članica ob prekoračitvi OSK ne 
krši obveznosti iz te direktive, če lahko 
dokaže, da:
(a) prekoračitev izvira iz vira 
onesnaževanja izven njene nacionalne 
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pristojnosti, in
(b) zaradi takšnega čezmejnega 
onesnaževanja ni mogla izvesti 
učinkovitih ukrepov, da bi dosegla 
ustrezne OSK, in
(c) je uporabila mehanizme usklajevanja 
iz člena 3 Direktive 2000/60/ES in, kjer je 
primerno, določbe člena 4(4),(5) in (6) 
navedene direktive za vodna telesa, 
prizadeta zaradi čezmejnega 
onesnaževanja.
2. Države članice uporabijo mehanizem iz 
člena 12 Direktive 2000/60/ES, da 
Komisiji v okoliščinah iz odstavka 1 tega 
člena predložijo potrebne informacije in 
povzetek ukrepov, sprejetih v zvezi s 
čezmejnim onesnaževanjem, v zadevnih 
načrtih upravljanja voda, v skladu z 
obveznostmi poročanja po členu 15(1) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb, sprejetimi v prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 34

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Pregled

Komisija na podlagi poročil držav članic, 
vključno s poročili v skladu s členom 12 
Direktive 2000/60/ES in zlasti poročili o 
čezmejnem onesnaževanju, preveri, če so 
potrebni določeni dodatni ukrepi za 
celotno Skupnost, kot npr. nadzor nad 
emisijami. Svoje ugotovitve sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu v okviru 
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poročila, pripravljenega v skladu s členom 
18(1) Direktive 2000/60/ES, ki ga po 
potrebi spremljajo ustrezni predlogi.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb, sprejetimi v prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 35

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 1

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 53 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 36

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 3
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Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 54 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 37

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 13

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr
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Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 56 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 38

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 20

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(20) 7439-92-1 231-100-4 Svinec in njegove spojine X

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 57 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 39

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 22

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov



PE402.794v01-00 32/38 PR\711755SL.doc

SL

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen X

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 58 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 40

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 25

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol
140-66-9 - (para-tert-oktilfenol)

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena kot 
prednostna nevarna 
snov

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol X
140-66-9 - (para-tert-oktilfenol) X

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 59 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 41

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 27

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 60 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 42

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 29

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 61 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 43

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 31

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 62 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.
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Predlog spremembe 44

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstica 33

Skupno stališče Sveta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 63 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 45

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2000/60/ES
Priloga X - tabela - vrstice 33 a do 33 at (novo)
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Predlog spremembe Parlamenta

Številka Številka CAS Številka EU Ime prednostne snovi Prednosna 
nevarna snov

(33a) 131-49-7 205-024-7 Aamidotrizoat (******)
(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 Karbamazepin (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalat (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diklofenak (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol 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 Prosti cianid (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosat X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)
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(*****)To prednostno snov je treba ponovno obravnavati zaradi njene možne opredelitve 
kot "prednostna nevarna snov". Komisija predloži Parlamentu in Svetu predlog o končni 
razvrstitvi najkasneje do ...*, kar ne vpliva na predvideni časovni razpored iz člena 16 
Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije glede nadzora.

(*****)To snov je treba opredeliti kot "prednostno snov". Komisija predloži Parlamentu in 
Svetu predlog o končni razvrstitvi najkasneje do ...*, kar ne vpliva na predvideni časovni 
razpored iz člena 16 Direktive 2000/60/ES za predloge Komisije glede nadzora.

* 12 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 65 iz prve obravnave v Evropskem parlamentu.

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metilbenziliden kamfor X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Mošusov keton X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Mošusov ksilen X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalen-1,5-disulfonat
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktilmetoksicinamat 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

Perfluorirane sestavine (PFC)

Perfluorooktan sulfonati (PFOS)
Kalijeva sol
Amonijeva sol
Litijeva sol
Dietanolaminska sol (DEA)

Perfluorooktanojska kislina (PFOA)
Amonijev perfluorooktan (APFO)

X(*****)

(33ap) 124495-18-7 -- Kvinoksifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoksi)kvinolin)

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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OBRAZLOŽITEV

Naj spomnimo, da potreba po tej direktivi izhaja iz obveznosti, zapisane v direktivi o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. 

V svojem členu 16 okvirna direktiva našteva različne obveznosti, ki zadevajo oblikovanje 
predlogov Evropske komisije, kot so posebni ukrepi proti onesnaževanju vode z nekaterimi 
onesnaževali ali skupinami onesnaževal, ki pomenijo znatno tveganje za vodno okolje ali 
tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, sestava seznama prednostnih snovi, vključno s 
prednostnimi nevarnimi snovmi, pa tudi določanje kakovostnih standardov, ki veljajo za 
koncentracije prednostnih snovi v površinskih vodah, usedlinah ali živih organizmih.

Ob branju skupnega stališča Sveta Evropske unije lahko pridemo do nekaj zaključkov: Svet ni 
upošteval zaskrbljenosti Evropskega parlamenta glede novih snovi, dodanih v prilogi II te 
direktive. 

Prav tako Svet ni izpolnil pričakovanj Evropskega parlamenta glede ponovne razvrstitve 
nekaterih prednostni snovi v prednostne nevarne snovi. 

Svet je "prehodna območja prekoračitve" preimenoval v "območja mešanja", vendar 
preimenovanja ni izkoristil, da bi ta območja spremenil v pravo orodje za opredelitev in 
izboljšanje kakovosti voda: Parlament je želel, da bi države članice ta prehodna območja 
analizirale in opredelile vire emisij onesnaževal, da bi se na koncu izvedli sanacijski ukrepi, 
potrebni za spoštovanje mejnih vrednosti.

Poročevalka obžaluje, da besedilo Sveta ne obravnava stalnega ocenjevanja učinkovitosti 
evropske zakonodaje, ki je neposredno ali posredno povezana z vodo. S stalno, usklajeno 
presojo bi lahko ugotovili, če kje manjkajo zakonodajni standardi za zadovoljitev potrebe po 
dobri kakovosti voda ali če jih je treba revidirati.

Poročevalka meni, da bi bilo treba dodatno pojasniti poseben položaj pristaniških območij, na 
katerih se raven neraztopljenih snovi zaradi izkopavanja zelo spreminja.

Poudariti je treba, da pristop Sveta do primerov usedlin in živih organizmov delno upošteva 
pomisleke Parlamenta in je torej dobra podlaga za morebitno iskanje kompromisa o tem 
vprašanju.

Zato poročevalka ocenjuje, da na tej stopnji Svet Unije ni dovolj upošteval prve obravnave v 
Parlamentu.

Zaradi zgoraj naštetega in v skladu z opravljenimi posvetovanji se je poročevalka odločila, da 
pri teh temah vloži številne predloge sprememb, ki so v prvi obravnavi dobili podporo.
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