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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind 

exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul 

Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei 

  

1. INTRODUCERE  

 

Directiva 2008/105/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate 

a mediului în domeniul apei, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/39/UE2, stabilește 

standarde de calitate a mediului pentru substanțele prioritare identificate în Directiva-cadru 

privind apa3 (2000/60/CE) ca prezentând un risc semnificativ la nivelul UE pentru ecosistemele 

acvatice și prin intermediul acestora. Directiva 2008/105/CE este derivată din Directiva-cadru 

privind apa, care urmărește să protejeze, să refacă și să îmbunătățească starea ecosistemelor 

acvatice. 

 

Directiva 2008/105/CE (astfel cum a fost modificată) împuternicește Comisia să adopte acte 

delegate pentru a adapta la evoluțiile științifice sau tehnice specificațiile de la punctul 3 din 

partea B a anexei I la directivă, și anume specificațiile privind fracțiunea4 în care sunt definite 

standardele de calitate a mediului în ceea ce privește apa și specificațiile referitoare la evaluarea 

conformității cu standardele de calitate a mediului pentru metale.  

 

2. TEMEI JURIDIC  

Obligația de a transmite prezentul raport este prevăzută la articolul 9a alineatul (2) din 

Directiva 2008/105/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/39/UE. În temeiul acestei 

dispoziții, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (8) este 

conferită Comisiei pentru o perioadă de șase ani, începând cu 13 septembrie 2013, iar Comisia are 

obligația de a întocmi, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de șase ani, un raport 

privind delegarea de competențe. Delegarea de competențe se prelungește automat pentru 

perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun 

unei astfel de prelungiri în conformitate cu articolul 9a.  

 

3. EXERCITAREA DELEGĂRII  

O împuternicire similară a fost inclusă în versiunea originală a Directivei 2008/105/CE, dar nu a 

fost utilizată înainte ca directiva să fie modificată prin procedura legislativă ordinară în 2013. Prin 

intermediul modificării din 2013, s-au adus unele adaptări textului de la punctul 3 din partea B a 

anexei I pentru a reflecta progresele tehnice legate de evaluarea conformității cu standardele de 

calitate a mediului pentru metale, în special pentru a ține seama de introducerea unor standarde de 

calitate a mediului referitoare la media anuală biodisponibilă pentru două metale în apele dulci și 

de progresele realizate în ceea ce privește modelarea biodisponibilității. 

  

Evoluțiile științifice și tehnice care au avut loc de atunci nu au necesitat încă nicio adaptare 

suplimentară a punctului 3 din partea B a anexei I, prin urmare, Comisia nu și-a exercitat 

competența delegată în cursul perioadei de raportare. Cu toate acestea, ar putea fi necesară 

utilizarea competenței delegate în viitor, în special întrucât necesitatea de a ține seama de 

evoluțiile științifice sau tehnice relevante ar putea să nu coincidă cu calendarul altor posibile 

modificări pe viitor ale directivei. 
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 Mai precis, probele de apă complete sau fracțiunea dizolvată. 
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4. CONCLUZIE  

Comisia nu și-a exercitat competența delegată conferită în temeiul Directivei 2008/105/CE, dar ar 

putea fi necesar să facă acest lucru în viitor. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să 

ia notă de prezentul raport. 


